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Sistema ajuda a planejar setor
de hematologia em Pernambuco

Bruna Cruz

uso de informações fide-
dignas sobre a realidade
é condição básica para
o planejamento e gestão
de qualquer atividade,

inclusive na esfera pública da saúde. Na
área de sangue e hemoderivados, co-
nhecer a distribuição espacial dos servi-
ços e da clientela atendida é essencial
para o aperfeiçoamento do atendimen-
to às demandas da sociedade. Em
Pernambuco, a Fundação Hemope, vin-
culada ao governo do estado e respon-
sável pela prestação de serviços na área
de hematologia e hemoterapia, pas-
sou a contar com um sistema de infor-
mações que utiliza ferramentas de
geoprocessamento. O Sistema de Infor-
mação Geográfica (SIG), como é cha-
mado, propicia, por exemplo, a cons-
trução de mapas temáticos e, a partir
deles, o conhecimento dos desloca-
mentos, da origem e do destino dos
pacientes em relação aos hemo-

O
centros, do volume de demanda por
insumos, como plasma e hemácias, e
da estrutura disponível em cada uni-
dade que compõe a hemorrede per-
nambucana. O SIG foi desenvolvido
pela unidade da Fiocruz em Pernam-
buco, em parceria com a equipe téc-
nico-administrativa do Hemope.

A hemorrede pernambucana é for-
mada por um centro coordenador, situ-
ado no Recife, 5 hemocentros regionais
(Caruaru, Garanhuns, Palmares,
Petrolina e Serra Talhada) e 4 núcleos
de hemoterapia, além de 20 agências
transfusionais, 13 situadas no Grande
Recife e outras 7 no interior do estado.
Em 2006, contabilizou 119.719 coletas
de sangue.  Em 2007, o número caiu
para 96.229 doações. “A transferên-
cia da tecnologia desenvolvida pela Fi-
ocruz foi de extrema relevância para
a obtenção e manutenção de nume-
rosas informações da nossa hemorrede
estadual”, comentou Fátima Bandei-
ra, diretora de Articulação da Funda-
ção Hemope. Ela conta, ainda, que a
utilização do sistema de geoproces-
samento aplicado à área de hemote-
rapia vai possibilitar um maior conheci-
mento da rede e de seus usuários em
todo o estado, permitindo a análise e
geração de medidas de adequação
desses centros às reais necessidades
das regiões onde eles se encontram.

Programa indica origem dos
doadores de sangue

Utilizando o software livre TerraView,
desenvolvido pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o proje-

to reuniu bases de dados cartográficas
(mapas de Pernambuco) e dados
cadastrais do Hemope relativas a 2006,
associando as informações geradas por
cada unidade da rede de hemocentros
à posição geográfica de seus lugares
de origem. A cada ponto (que corres-
ponde a uma unidade da rede) foram
associadas variáveis como a quanti-
dade de bolsas de sangue coletadas,
a produção dos principais hemocom-
ponetes, o número de amostras para
realização de testes de triagem
sangüínea (sorologia), o fluxo de plas-
ma para a produção de hemo-
derivados e a quantidade de hemo-
componentes enviados para as
agencias transfusionais, entre outras in-
formações. A partir dessa convergên-
cia de informações, foi possível iden-
tificar a origem e o fluxo dos pacientes
por ponto da rede, ou seja, de que
lugares eles vinham para doar sangue.

“Também trabalhamos com um
pouco de logística da distribuição, ta-
bulando as distâncias entre as unida-
des, o tempo em que os insumos leva-
vam para serem deslocados de uma
para outra, pois muitos dos insumos
chegam ao Recife, onde fica situado o
hemocentro central, de ônibus. Então,
todas as variáveis relativas a esse re-
quisito, como o tempo e a freqüência
das viagens, também tiveram que ser
consideradas”, ilustrou Constantino
Silveira, pesquisador colaborador que
participou do desenvolvimento do SIG.

O banco de dados gerado pelo sis-
tema está em fase inicial de atualiza-
ção dos dados e será mantido por meio
da alimentação do Sistema de Informa-

Conatantino Silveira, da equipe do projeto,
diz que o sistema pode gerar mapas que
indicam o fluxo de doadores de sangue
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ções do Banco de Sangue existente nos
serviços da hemorrede de Pernambuco.
Para as unidades hemoterápicas que
ainda não estão integradas ao sistema,
foi desenvolvida uma forma simplificada
de obtenção de informações essenciais
para a alimentação do sistema de
geoprocessamento que, a partir da trans-
ferência da tecnologia está sendo feita
pela equipe técnica do Hemope.

Com base no sistema, os gestores do
Hemope estão habilitados a calcular o
tempo que um insumo leva para chegar,
por exemplo, de Garanhuns, onde há um
hemocentro regional, ao Recife. Também
serão capazes de verificar os lugares onde
há maior demanda pelos hemocom-
ponetes podendo modificar a lógica de
produção e distribuição ou, até mesmo,
planejar campanhas junto à população
dos lugares que mais necessitam da ma-
téria prima: a doação de sangue.

De acordo com Tiago Lapa, coor-
denador-executivo do projeto e pesqui-
sador da Fiocruz Pernambuco, o uso
de ferramentas de geoprocessamento
neste contexto vai auxiliar o Hemope
a atingir o objetivo de atender com qua-
lidade as necessidades de saúde da po-
pulação. “Com o sistema será possível
delimitar áreas de abrangência das uni-
dades que compõem a hemorrede,
fazendo com que os insumos sejam em-
pregados efetivamente, além de ga-
rantir o atendimento da demanda de
sangue e de hemocomponentes, asse-
gurando a saúde do doador, do recep-
tor e dos profissionais envolvidos na prá-
tica hemoterápica”, explicou. O sistema
de informação geográfica foi desenvol-
vido em um ano e meio e teve financi-
amento do Fundo Nacional de Saúde,
através de um convênio entre o Minis-
tério da Saúde e o Hemope.

Da “caça” ao Aedes a
deslizamentos: diferentes
possibilidades de uso são

diferencial do Sistema

Os Sistemas de Informações
Geográficas e de análise espacial vêm
sendo cada vez mais utilizados pela
Saúde Pública. Por associar dados ambi-
entais e sociais aos dados sobre saú-
de, permitem caracterizar e quantificar

possíveis determinantes de agravos e
de outros eventos relacionados à saú-
de da população. As possibilidades de
utilização dessas abordagens ampliam
a capacidade de análise do processo
saúde-doença e têm potencial para uti-
lização na análise e tomada de decisão
sobre as prioridades de investimento e
sobre as práticas de vigilância em saú-
de, como é o caso do Sistema de Moni-
toramento e Controle Populacional do
Vetor da Dengue (SMCP-Aedes).

A metodologia, desenvolvida pela
rede Sistema de Apoio Unificado para
Detecção e Acompanhamento em Vi-
gilância Epidemiológica (SAUDAVEL)
da qual a Fiocruz Pernambuco faz par-
te, é totalmente baseada nessa tec-
nologia. Ela está sendo utilizada, atual-
mente, em duas cidades – Ipojuca, no
litoral sul, e Santa Cruz do Capibaribe,
na região Agreste – pela Secretaria de
Saúde para o controle do vetor da den-
gue sem a utilização de larvicidas quí-
micos. Testado com sucesso em cinco
áreas do Recife – Engenho do Meio,
Casa Forte/Parnamirim, Morro da Con-
ceição/Alto José do Pinho, Dois Irmãos/
Sítio dos Pintos e Brasília Teimosa –, o
SMCP-Aedes possibilitou a montagem
de mapas com as áreas “áreas quen-
tes”, locais onde foram encontrados
mais ovos do Aedes, contribuindo para
retirar cerca de 12 milhões de ovos do
mosquito do meio ambiente.

A ferramenta também foi trans-
ferida para o Programa Guarda-Chu-
va da Comissão de Defesa Civil
(Codecir) da Prefeitura do Recife e é
uma dos instrumentos empregados na
identificação de locais sujeitos a
deslizamentos e inundações. A aplica-
ção cruza dados sobre a ocorrência de
doenças como a filariose, a dengue e
a leptospirose, levando-se em conta a
localização espacial dos casos e a den-
sidade de vetores em relação à altitu-
de. “O sistema amplia a capacidade
de monitoramento e prevenção de aci-
dentes nos morros da capital pernam-
bucana, por integrar, num sistema de
visualização em três dimensões, ima-
gens de satélite, bases de dados e ima-
gens de logradouros”, explicou Wayner
Souza, que coordenou os projetos que
envolvem os SIG.

Imagens dos mapas gerados pelo
sistema que auxiliam no monitoramento
do mosquito da dengue


