
A avaliação de uma gestão implica uma 
postura proativa no sentido de identificar, 
entre as informações disponíveis, quais os 

grupos beneficiados e como as ações foram 
desenvolvidas. Nesse “oceano”, a Coordenação-

Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH) 
do Ministério da Saúde procurou destacar 

alguns Resultados Exitosos que atestam 
a excelência de gestão em 2013. 

Nesse sentido, foram destacadas as ações 
que beneficiaram as pessoas com doenças 
hematológicas, as pessoas que necessitam 

de transfusão sanguínea, os gestores e 
gerentes e os profissionais da hemorrede.

Essas ações constituem exemplos da 
força criativa da Gestão da CGSH e seu 

compromisso com a saúde do povo brasileiro. 

Agradecemos a contribuição de todos na 
consecução dos êxitos aqui destacados, 
em especial à equipe central da CGSH, 
aos gestores, gerentes e profissionais da 

hemorrede, aos parceiros institucionais e 
às entidades representativas das pessoas 

portadoras de doenças hematológicas.

Evidências Reveladoras do 
Bom Desempenho da Gestão

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência
Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados 
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Gestão provedora de 
insumos estratégicos para 
a hemorrede pública nacional



 ► Fornecimento de concentrado de 
Fator VIII às Unidades Federadas 
aumenta 33%. A partir de outubro, a 
distribuição de fator VIII ultrapassou 
3,0 UI per capita, suplantando a meta 
de disponibilidade definida pela 
Federação Mundial de Hemofilia (WFH) 
para tratamento da hemofilia A. 

 ► Estiveram disponíveis para distribuição 
mais de 3,7 UI per capita de fator 
VIII, incluindo a reserva estratégica 
do Programa de Coagulapatias.  

 ► Manutenção e ampliação de estoque 
de segurança de Fator VII ativado 
recombinante são finalizadas nos Centros 
de Tratamento de Hemofilia (CTH) que 
atendem pacientes com indicação de uso 
do referido medicamento como primeira 
escolha de tratamento, que inclui, para 
tratamento imediato, a hemofilia com 
inibidores de alto título, a deficiência de 
fator VII e a Trombastenia de Glanzmann. 

 ► Ministério da Saúde inicia, em junho de 
2013, o fornecimento do concentrado 
de Fator VIII recombinante para o 
abastecimento regular e progressivo 
do Programa de Coagulopatias, em 
especial aos pacientes com menos de 
18 anos de idade (30% da demanda). 
A garantia do insumo é decorrente 
de contrato estabelecido  entre o 
Ministério da Saúde e a Hemobrás.  

 ► Em dezembro de 2013, a proporção de 
distribuição de Concentrado de Fator 
VIII recombinante aumenta para 70% 
da demanda, e a faixa etária para sua 
utilização no tratamento de pacientes 
com hemofilia A expande-se, e agora 
alcança a faixa de 0 a 30 anos. Antes de 
dezembro de 2013, a faixa etária alvo 
atingia a população de pacientes até 18 
anos e predominava o consumo de 70% 
do Fator VIII de origem plasmática.

 ► CGSH participa de reuniões coordenadas 
pela Secretaria Executiva do Ministério 
da Saúde para acompanhamento 
de estoques críticos dos insumos 
estratégicos para saúde. A gestão de pró-
coagulantes está incluída nas temáticas 
abordadas na Sala de Situação.

 ► Disponibilização para consulta pública 
dos Protocolos de Profilaxia Primária 
para Hemofilia Grave e do Tratamento 
de Indução de Imunotolerância.

 ► CGSH estabelece estratégias para 
garantir o abastecimento de sangue e 
o fornecimento de hemoderivados em 
situações de contingência e durante 
a realização de grandes eventos.
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Gestão convergente com os 
princípios e diretrizes do SUS



 ► CGSH finaliza Manual de Orientações 
para o Diagnóstico e Tratamento das 
Talassemias Beta para avaliação e aprovação 
da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS (CONITEC). 

 ► Plano de Ação (2012-2015) da Área de 
Assessoramento Técnico às Talassemias 
(ATT) é validado na 1ª Reunião da 
Comissão de Assessoramento Técnico 
às Talassemias (CAT-Talassemias).

 ► Ministério da Saúde, por meio da 
Portaria SAS/MS nº 45, de 22 de janeiro 
de 2013, designa, no âmbito do Sistema 
Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados (SINASAN), os membros 
titulares da CAT-Talassemias com 
seus respectivos suplentes.

 ► Profissionais de laboratórios de 
hemostasia são capacitados pelo Projeto 
PROADI-SUS (2011-2013), em parceria 
com o Hospital Albert Einstein, para 
realizar diagnóstico de hemofilias e da 
Doença de von Willebrand (DvW).

 ► Quatro centros de referência para pesquisa 
em doença falciforme foram estruturados: 
Universidade Federal da Bahia - Centro 
de referência para terapia celular em 
lesões ósseas e da pele; Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – Centro de 
referência odontológica em doença 
falciforme - CROFAL; Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro – Centro de 
estudos nutricionais em doença falciforme 
- NUTRIFAL; e Universidade Federal 
de Minas Gerais - Serviço de estudos 
oftalmológicos em doença falciforme.

1ª Reunião da CAT-Talassemias
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Gestão redutora de riscos 
e danos à saúde



 ► Triagem Auditiva e Triagem Ocular, 
cuja gestão é feita pelo Departamento 
de Ações Programáticas e Estratégicas  
(DAPES/SAS/MS), são incorporadas ao 
Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN), constituindo assim a Política 
Integrada de Triagem Neonatal.

 ► Triagem Neonatal para a Doença 
Falciforme (fase II) do Programa 
Nacional de Triagem Neonatal - PNTN é 
universalizada no País. O cumprimento 
dessa antiga meta busca prevenir 
os danos à saúde dos portadores da 
doença falciforme, doença genética 
de maior incidência no Brasil.

 ► Triagem Neonatal para Fibrose Cística 
(fase III) do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal - PNTN está implantada 
em todas as Unidades Federadas.

 ► Doze Unidades da Federação (AM, DF, 
GO, MG, MS, PI, PR, RO, RS, SC, SP, TO) 
dispõem da triagem neonatal para seis 
doenças (fase IV do PNTN): fenilcetonúria 
(PKU), hipotireoidismo congênito (HC), 
doença falciforme (DF), fibrose cística 
(FC), hiperplasia adrenal congênita 
(HAC) e deficiência de biotinidase (DB). 

 ► Incorporação tecnológica do teste do suor 
é efetivada no âmbito do PNTN. A Portaria 
SAS nº 288, de 21 de março de 2013, inclui 
o procedimento na tabela SIA/SUS.

Triagem Auditiva

Mapa de habilitações 
do PNTN 2013
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Gestão com foco na 
segurança transfusional



 ► Implantação do teste de detecção de 
ácidos nucleicos (NAT) HIV/HCV 
Bio-Manguinhos se consolida no Sistema 
Único de Saúde (SUS). A cobertura 
do NAT em amostras de sangue 
coletadas nos serviços do SUS (próprios e 
conveniados) alcançou 73,24% em 2013.

 ► Testes NAT detectam, em 2013, 
14 janelas imunológicas para HIV 
e 4 para HCV, o que comprova o 
aumento da segurança transfusional 
proporcionado pela introdução do NAT, 
em conjunto com os testes sorológicos 
realizados na rotina da triagem 
laboratorial dos doadores de sangue.

 ► A implantação gradual das 14 plataformas 
nos sítios testadores NAT foi 
concluída em junho de 2013.

 ► Portaria nº 2.712 GM/MS, que 
redefine o regulamento técnico de 
procedimentos hemoterápicos, é 
publicada, em 12 de novembro de 2013. 

 ► Portaria nº 25 SCTIE/MS, que determina 
a incorporação de procedimento para 
possibilitar a testagem de amostra 
de sangue de doadores pelo teste 
de amplificação de ácidos nucleicos 
(NAT) para detecção dos vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) 
e da hepatite C (HCV) no âmbito 
do Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Hemoderivados no 
Sistema Único de Saúde (SUS), é 
publicada, em 12 de junho de 2013.

 ► Produção dos Kits NAT HIV/HCV por Bio-
Manguinhos aumenta em 20% para atingir 
o estoque de segurança nos SIT-NAT, para 
atendimento às amostras coletadas no SUS.

 ► Fórum Global de Segurança 
Transfusional - 2013 (Global Forum for 
Blood Safety - 2013), organizado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS) e com o apoio do Ministério 
da Saúde, é realizado entre 6 e 8 de 
maio de 2013, em Florianópolis (SC). 
O evento contou com a participação de 
aproximadamente 240 especialistas da 
área – 145 brasileiros e 95 estrangeiros –, 
representantes de 60 países.
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Gestão Qualificada 
e certificada



 ► Re-certificação baseada na Norma NBR 
ISO 9001:2008 em Sistema de Gestão 
da Qualidade pela certificadora externa 
BRTUV é ampliada, com mais um 
processo – “Assessoramento técnico 
em Gestão Ambiental, Equipamento 
e Infraestrutura” – no escopo. 

 ► Implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade/SGQ se consolida na CGSH 
com o desenvolvimento de ações de 
melhoria contínua, que visam garantir a 
ampliação do escopo e sua efetividade.

Equipe da CGSH comemora a re-certificação 2013



NOVO$HEMOVIDA$–$CICLO$DO$SANGUE$1!em!desenvolvimento!

AÇÕES$ESTRUTURANTES$–$GESTÃO$DA$INFORMAÇÃO$

!
!

GSM$NAT$1$em$produção$

AÇÕES$ESTRUTURANTES$–$GESTÃO$DA$INFORMAÇÃO$

Sistema$Nacional$de$Triagem$Neonatal$/$SISNEO$–$em!desenvolvimento!

                

AÇÕES$ESTRUTURANTES$–$GESTÃO$DA$INFORMAÇÃO$

ATUALIZAÇÃO$HEMOSIGE$$1$em!desenvolvimento!

AÇÕES$ESTRUTURANTES$–$GESTÃO$DA$INFORMAÇÃO$

SISTEMA$HEMOVIDA$WEB$COAGULO
PATIAS$1$em

$produção$AÇÕES$ESTR
UTURANTES

$–$GESTÃO$D
A$INFORMAÇÃO$

$HEMOINFO$1$em!desenvolvimento!

AÇÕES$ESTRUTURANTES$–$GESTÃO$DA$INFORMAÇÃO$
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Gestão da informação 
qualificadora das políticas



 ► Três novos sistemas de informação têm sua 
formatação concluída e encontram-se em 
fase de homologação: Sistema de Triagem 
Neonatal - SISNEO, Sistema HemovidaWeb 
Hemoglobinopatias, e o Sistema 
informatizado de estruturação do roteiro 
de visitas técnicas do PNQH - Hemoinfo. 
Esses sistemas constituem-se em 
ferramentas de fundamental importância 
para um acompanhamento mais eficiente 
das ações e políticas implementadas no 
âmbito do SUS nas respectivas áreas.

 ► Teste piloto dos módulos “Administrativo” 
e “Atendimento ao Doador” do sistema 
Novo Hemovida Web Ciclo do Sangue 
é realizado, em novembro de 2013, no 
Hemonúcleo do Hospital Universitário 
Professor Alberto Antunes, da Universidade 
Federal de Alagoas - HUUFAL. 

 ► Desenvolvimento do módulo Controle 
de Estoque do Sistema Coagulopatias 
Web foi finalizado. Sua implantação 
ocorrerá após ajustes técnicos efetuados 
pelo DATASUS. Constitui instrumento 
importante no controle mais eficiente dos 
medicamentos disponíveis, possibilitando 
melhor gerenciamento dos fatores de 
coagulação, o que promove economia 
de recursos e de esforços para o SUS.

 ► Gerenciador do Sistema Multicêntrico 
NAT – GSM-NAT entra em produção 
e já está sendo utilizado por 135 
serviços de hemoterapia e 580 usuários 
ativos em todas as regiões do País. 

 ► Adesão ao Padrão ISBT128 do International 
Council for Commonality in Blood Banking 
Automation (ICCBBA) é expandida para 
os serviços de hemoterapia públicos e 
privados contratados pelo SUS. Até o 
final de 2013, haviam sido distribuídos 

313 códigos. Com a adesão, ocorre 
aumento da segurança transfusional, 
pois cada serviço recebe um código único 
mundial que permite a rastreabilidade 
dos dados do doador de sangue. 

 ► O Projeto Rhemo é uma rede de 
colaboração virtual por videoconferência 
desenvolvido em parceria com a Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa por meio 
da Rede Universitária de Telemedicina - 
RUTE e que até maio de 2013 estava sob 
coordenação do Núcleo de Telessaúde – 
NUTES, setor vinculado a Universidade 
Federal de Pernambuco. O Projeto Rhemo 
foi implantado em três fases, sendo 31 
salas de videconconferência distribuídos 
nos Hemocentros Coordenadores, 
Hemobrás e Coordenação Geral de 
Sangue e Hemoderivados - CGSH. Hoje 
o Rhemo encontra-se sob administração 
da CGSH, e desenvolve  como principais 
atividades o Special Group Interests – 
SIG’s (Grupos de Interesse Especial), que 
no ano de 2013 realizou a capacitação de 
profissionais da Hemorrede Nacional em 
temas técnicos-científicos e de gestão. Em 
2013, registrou-se a média mensal de 15 
serviços de hemoterapia conectados.
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Gestão promotora da 
comunicação e do 
conhecimento técnico



 ► Campanha publicitária do Ministério da 
saúde de incentivo à doação de sangue 
adota o conceito: “Seja para quem for, seja 
doador”. Pessoas que receberam transfusão 
apareceram como modelos nas peças 
publicitárias da campanha, disponíveis em: 
http://www.facebook.com/DoeSangueMS.

 ► CGSH organiza, em parceria com a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
o estande do Ministério da Saúde no 
Congresso de Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular - HEMO 2013, realizado 
entre 6 e 10 de novembro, em Brasília 
(DF). Seguindo a tradição, o espaço foi 
disponibilizado para palestras, lançamento 
de publicações e realização de reuniões.

 ► Realizado lançamento do livro “Técnico 
em Hemoterapia”, em parceria com 
a Secretaria de Gestão do Trabalho 
e Educação em Saúde - SGTES, do 
Ministério da Saúde, o qual deverá nortear 
a formação profissional de alto nível em 
serviços de hemoterapia públicos do país.

 ► CGSH realiza lançamento de 18 
produtos editoriais (12 novos e 6 
reimpressões) no Congresso Brasileiro 
de Hematologia, Hemoterapia e 
Terapia Celular - HEMO 2013.

HEMOTERAPIA  
 » Implantação e Rotina dos Testes 

de Ácidos Nucleicos (NAT) em 
Serviços de Hemoterapia.

 » Qualificação do Ato Transfusional: 
Guia para Sensibilização e Capacitação 
(Cadernos do Facilitador e do Aluno).

 » Guia para Uso de Hemocomponentes 
(reimpressão).

 » Guia Nacional de Gerenciamento 
de Estoque de Sangue em Situações 
de Emergência (reimpressão).

 » Plano para implantação do padrão 
ISBT 128 (reimpressão).

COAGULOPATIAS
 » Perfil das Coagulopatias Hereditárias 

no Brasil 2011 -2012.
 » Hemofilia – Cartilha para o Professor.

HEMOGLOBINOPATIAS
 » Doença Falciforme: Atenção e Cuidado: 

a experiência Brasileira 2005 – 2010.
 » Doença Falciforme: Hidroxiureia 

– Uso e Acesso.
 » Talassemias (fôlder).

GESTÃO
 » Relatório de Gestão 2012.
 » Evidências Reveladoras do Bom 

Desempenho da Gestão 2012.
 » Caderno de Informação Sangue 

e Hemoderivados: Produção 
Hemoterápica Sistema Único de Saúde - 
SUS (Serviços Públicos e Privados 
Contratados e Serviços Privados não 
contratados pelo SUS) em 2011.

 » Caderno de Informação Sangue 
e Hemoderivados: Produção 
Hemoterápica – Sistema Único de 
Saúde - SUS (Serviços Públicos e 
Privados Contratados e Serviços 
Privados não contratados 
pelo SUS) em 2012.

 » Programa de Avaliação Externa 
de Qualidade - AEQ (fôlder)

 » Programa Nacional de Qualificação 
da Hemorrede Pública 
Nacional (fôlder e cartaz).

http://www.facebook.com/DoeSangueMS


Qualifi cação 

do Ato 
TransfusionalTransfusional

Sensibilização e CapacitaçãoGUIA PARA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Brasília – DF
2014

1ª edição – 1ª reimpressão
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Gestão de fomento 
a novos saberes, 
habilidades e atitudes



 ► Gestão de Pessoas por Competências 
agrega uma nova etapa na avaliação de 
lacunas. Os colaboradores passaram 
a avaliar as competências gerenciais 
dos responsáveis de área, o que 
subsidiará o planejamento de ações 
específicas dirigidas ao desenvolvimento 
gerencial da cadeia de liderança da 
CGSH para os próximos dois anos.

 ► Profissionais da hemorrede (38) participam 
de Curso de Especialização em Gestão de 
Sistemas e Serviços de Saúde com Ênfase 
em Serviços de Hemoterapia para a Região 
Norte, promovido pela parceria entre 
CGSH e Universidade Federal da Bahia. 

 ► Iniciam-se as aulas da primeira turma 
do Curso de Mestrado em Gestão de 
Sistemas e Serviços de Saúde, realizado 
sob a coordenação pedagógica da UFBA, 
com a participação de 20 profissionais da 
Hemorrede Pública Nacional. A iniciativa 
da CGSH incrementa os investimentos 
na qualificação profissional da força 
de trabalho da Hemorrede na área de 
gestão em nível de pós-graduação. 

 ► Serviços de hemoterapia coordenadores 
das cinco regiões do País são beneficiados 
com treinamentos teórico-práticos do 
Programa Nacional de Qualificação da 
Hemorrede (Estadualização do Programa). 
Foram treinados 311 profissionais 
procedentes de aproximadamente 
160 serviços de hemoterapia.
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Gestão promotora de 
ações sustentáveis



 ► Ações do Projeto de Gestão Ambiental 
se consolidam como parte integrante 
do Programa Nacional de Qualificação 
da Hemorrede - PNQH, incluindo 
assessoria técnica aos serviços apontados 
como prioritários para intervenção. 

 ► Modelo de projeto de referência para 
futuras edificações da rede de saúde, 
realizado para o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE, 
é elaborado com vistas à obtenção de 
certificação do Selo PROCEL, para edifício 
da Hemorrede Pública Nacional.

 ► Equipe de Gestão de equipamentos da 
CGSH realiza visitas de assessoramento 
técnico a 18 serviços da Hemorrede 
Pública Nacional para diagnóstico 
situacional da gestão de equipamentos 
e qualificação do corpo técnico da 
área e dos equipamentos. No total, 
foram realizadas 560 manutenções e 
491 calibrações de equipamentos.

 ► Três produtos editoriais, cartilha 
“Quanto Menos lixo Melhor”, o “Guia 
para elaboração do Plano de gestão 
de equipamentos para Serviços de 
Hematologia e Hemoterapia” e o 
“Manual para elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos dos Serviços 
de Hematologia e Hemoterapia” são 
selecionados para compor o rol de 
publicações do estande do Ministério da 
Saúde na Bienal do Livro, realizada, entre 
29 e de agosto e 8 de setembro de 2013, 
no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ).

Grupo de Assessoramento Técnico – Gestão de Equipamentos
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Gestão estratégica



 ► Quando comparado a 2012, o 
orçamento da CGSH apresenta um 
incremento de aproximadamente 
22,26%. O valor total dos recursos 
ultrapassou R$ 630 milhões em 2013.

 ► Eixos estratégicos da 
CGSH são repactuados no 
Encontro da Hemorrede Pública, realizado 
em maio de 2013, ampliando as ações 
críticas e propondo a inclusão de um 
5º eixo estratégico sobre normativas do 
Sistema Nacional de Sangue (SINASAN).

 ► Novo mapa de interação de processos 
da CGSH é focado nos processos 
finalísticos certificados.

 ► Novos processos estratégicos da CGSH 
são mapeados. Na área de Assessoramento 
Técnico em Coagulopatias (ATC), incluiu-
se o fomento à assistência hematológica 
em hemofilia e a outras doenças 
hemorrágicas hereditárias, a análise de 
inclusão e a validação de cadastro para 
tratamento. Na área de Assessoramento 
Técnico em Hemoterapia (ATH), inseriu-se 
o gerenciamento do programa de avaliação 
externa de qualidade - NAT e a análise 
e gerenciamento para implantação de 
novas tecnologias. E, finalmente, na área 
de Gestão Financeira e Assessoramento 
Técnico (GFAT), o processo certificado 
de assessoramento técnico em gestão 
ambiental, equipamentos e infraestrutura. 
Com essas inclusões o número de 
processos mapeados da CGSH chega 
a aproximadamente 80% do total.

 ► Ações do Programa Nacional de 
Qualificação da Hemorrede (PNQH), 
preparam profissionais dos 32 serviços 
de hemoterapia coordenadores 
para implantar o programa em sua 
abrangência, com o objetivo de alcançar 
os serviços de hemoterapia regionais 
e as agências transfusionais.



A avaliação de uma gestão implica uma 
postura proativa no sentido de identificar, 
entre as informações disponíveis, quais os 

grupos beneficiados e como as ações foram 
desenvolvidas. Nesse “oceano”, a Coordenação-

Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH) 
do Ministério da Saúde procurou destacar 

alguns Resultados Exitosos que atestam 
a excelência de gestão em 2013. 

Nesse sentido, foram destacadas as ações 
que beneficiaram as pessoas com doenças 
hematológicas, as pessoas que necessitam 

de transfusão sanguínea, os gestores e 
gerentes e os profissionais da hemorrede.

Essas ações constituem exemplos da 
força criativa da Gestão da CGSH e seu 

compromisso com a saúde do povo brasileiro. 

Agradecemos a contribuição de todos na 
consecução dos êxitos aqui destacados, 
em especial à equipe central da CGSH, 
aos gestores, gerentes e profissionais da 

hemorrede, aos parceiros institucionais e 
às entidades representativas das pessoas 

portadoras de doenças hematológicas.

Evidências Reveladoras do 
Bom Desempenho da Gestão

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência
Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados 

2013
Essas e outras publicações da Coordenação-Geral  

de Sangue e Hemoderivados podem ser acessadas no 
endereço: www.saude.gov.br/sangue

A Coordenação Geral de Sangue e 
Hemoderivados (CGSH) publica, de 
forma descritiva e anual, os dados 
da produção hemoterápica nacional 
com base, principalmente, nas 
seguintes fontes de informação: 
Sistema de Informação 
Ambulatorial (SIA/SUS), Sistema de 
Informação Hospitalar (SIH/SUS), 
Base Demográ�ca – Projeções 
Intercensitárias do Instituto 
Brasileiro de Geogra�a e Estatística 
(IBGE) e nos dados disponibilizados 
pela Associação Brasileira de 
Bancos de Sangue (ABBS).

 Sangue e Hemoderivados

Caderno de Informação

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília, DF
2014

7ª edição

Perfil das
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