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A demanda por doações sanguíneas é crescente em todo o mundo, inclusive no
Brasil. De acordo com o índice recomendado pela OMS, o Brasil é um país
deficitário em número de doadores de sangue, e por isso, é de extrema importância
a implementação de ações que visem a captação e fidelização de um maior número
de doadores. Após a doação, o sangue total passa por um processo de
fracionamento para a obtenção dos hemocomponentes: concentrado de hemácias,
concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. Além dos
hemocomponentes, podem ser obtidos os hemoderivados (albumina humana,
fatores de coagulação e imunoglobulinas) a partir do fracionamento do plasma por
processos físicos e químicos. O processo de fracionamento do sangue, bem como
seu controle de qualidade e armazenamento apresentam diversos aspectos da
Química, como processos de separação de misturas e o uso de anticoagulantes
para preservação do concentrado de hemácias entre outros. Com isso, o intuito do
projeto é explorar os princípios químicos decorrentes do chamado “ciclo do sangue”
e ao mesmo tempo, promover a conscientização e a mobilização de estudantes do
curso de Química e do ensino médio de escolas públicas e privadas para a
captação de doadores de sangue. O projeto será realizado em parceria com a
Fundação Hemominas de São João del Rei, a qual ministrará um treinamento ao(s)
alunos extensionista(s). Em uma segunda etapa os alunos promoverão
debates/mesas redondas com a temática: “A doação de sangue do ponto de vista
de um Químico” envolvendo os alunos do curso de Química da UFSJ e alunos do
ensino médio de escolas públicas e privadas da região. A produção de materiais
impressos (cartazes, cartilhas, etc) também será realizada. A etapa que finaliza o
projeto envolve uma avaliação sobre o impacto do projeto na captação de doadores
de sangue e a realização de campanhas de doação em datas pré-estabelecidas nos
Campi da Universidade. Trazer a temática para contexto da Química, além de
potencializar o ensino, pode promover um aumento significativo do número de
alunos doadores de sangue dentro das instituições trabalhadas, visto que a falta de
informação acerca do tema é um dos fatores críticos no processo de captação e
fidelização de doadores.


