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Sobre o SAS Brasil

Desde a sua criação, em 2013, o SAS Brasil tem atuado com um propósito central: o de levar saúde

especializada a populações de regiões afastadas de grandes centros urbanos, invisíveis socialmente e em

municípios com infraestrutura precária de saúde. Em poucas palavras, o SAS Brasil leva saúde de qualidade

a quem não tem acesso a algo que entendemos que deveria ser um direito universal. Isso é feito por meio

de expedições, em viagens com completa estrutura de unidades móveis adaptadas com consultórios

médicos e com o envolvimento de dezenas de voluntários.  Durante a pandemia do novo coronavírus, não

tem sido diferente. O SAS Brasil se reinventou e desenvolveu uma plataforma de telemedicina para

continuar levando atendimentos médicos e psicológicos para pessoas em comunidades carentes de grandes

capitais, que se transformaram em epicentros da covid-19 no país. Por meio dessa iniciativa, com o

envolvimento de centenas de voluntários, até o começo de agosto, já havíamos realizado mais de 8 mil

teleatendimentos, beneficiando cerca de 15 mil pessoas, que não precisaram sair de casa para ir a uma

unidade de saúde, onde o risco de contágio é ainda elevado.

Uma nova necessidade com o surto do coronavírus

Com as medidas de distanciamento social preconizadas por autoridades de saúde, outro efeito começou a

ser observado: o estoque de hemocentros começou a sofrer quedas em um país que já enfrentava

dificuldades na coleta de sangue. De acordo com dados disponíveis do Ministério da Saúde, apenas 1,6%

da população é doadora de sangue, ou 16 a cada mil pessoas. O recomendado pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) é que essa porcentagem seja de 5%, o equivalente a 50 em cada grupo de mil pessoas —ou

seja, 3 vezes mais do que o atual. Além de agravar a situação dos hemocentros, a pandemia trouxe ainda

outro problema: em casos graves da doença, os pacientes intubados podem precisar de transfusão, o que

faz com que a demanda por sangue seja ainda maior do que em tempos sem o coronavírus.  Diante dessa

situação, o SAS Brasil quis fazer mais e enxergou uma oportunidade. A organização, com patrocínio da

Roche, decidiu adaptar uma das suas carretas —estavam paradas justamente em função da pandemia—

para transformá-la em banco de sangue itinerante.
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Hemocentro itinerante

O novo projeto acompanha a missão do SAS Brasil de levar saúde a

quem mais precisa. “Para o SAS Brasil, é importante nos mantermos fiéis

a essa missão”, diz a médica Adriana Mallet, coordenadora de Saúde da

organização. “Por isso, decidimos colocar uma das nossas carretas em

uso neste delicado momento para um propósito tão nobre como é o

sangue, para garantir que as doações continuem ocorrendo, de forma

segura, e que os pacientes tenham acesso ao sangue de que precisam.

Isso tem um enorme valor para o SAS Brasil”. Durante o mês de julho de

2020, o hemocentro itinerante do SAS Brasil rodou por uma série de

pontos na capital e na Grande São Paulo. Os locais foram escolhidos por

terem grande circulação de pessoas, mesmo durante a pandemia:

diferentes lojas do supermercado DIA, parceiro na etapa inicial do

projeto, pátios de órgãos públicos e de empresas em que o trabalho não

pôde ser feito de forma remota e algumas instalações privadas, como

condomínios e colégios.

Na pandemia, doação com segurança

A coordenação técnica do projeto ficou a cargo do Hemocentro São

Lucas, que além de ceder equipe completa de profissionais para a

coleta, trouxe ao banco de sangue itinerante rigoroso protocolo para

que as coletas pudessem ocorrer dentro dos padrões de qualidade e de

segurança exigidos. Para garantir que tudo fosse feito seguindo as

normas vigentes durante a pandemia, evitando aglomerações, as

doações ocorreram sempre com horário marcado, agendadas

previamente por WhatsApp ou pela internet, de forma fácil e rápida.  O

cadastro dos candidatos à doação é feito sempre na parte de fora da

carreta, uma pessoa por vez, para triar e identificar possíveis infectados

por covid-19. Do lado de dentro, as cadeiras de coleta são posicionadas

com distância de 1,5 m entre elas. A circulação no interior da carreta é

organizada de modo a evitar ao máximo o contato físico entre as

pessoas. Doadores e funcionários são sempre orientados a usar máscara

e a higienizar as mãos com álcool em gel, disponível em diferentes

pontos da carreta. Concluída a doação, um lanche é oferecido na parte

de fora da unidade, em local também frequentemente higienizado.
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Hotsite Hemocentro Itinerante SAS Brasil
Para orientar doadores, dar visibilidade ao patrocinador e aos parceiros e para facilitar o processo de

agendamento das doações, o SAS Brasil colocou no ar, no fim de junho, o site sasbrasil.org.br/hemocentro,

por meio do qual também divulgou um balanço diário dos números de doadores, de pessoas

potencialmente beneficiadas e de litros de sangue coletados durante a ação. A página também reuniu

respostas às principais dúvidas relacionadas à doação de sangue, revisadas pela equipe de Saúde do SAS

Brasil. O site continuará a ser atualizado na sequência do projeto.

Veja abaixo os locais de doação

ROCHE 

SUPERMERCADO DIA 

TRUCKVAN 

JARDIM DAS PERDIZES

ARUJÁ

Pátio da unidade Jaguaré (São Paulo/SP)
29 de junho a 3 de julho (5 dias, fechado para
o público)

Loja Guarulhos Taboão (Guarulhos/SP)
6 a 8 de julho (3 dias, aberto ao público) 

Pátio da empresa (Guarulhos/SP)
10 de julho (1 dia, apenas para colaboradores
da empresa)

Condomínio na Zona Oeste de São Paulo/SP
11 de julho (1 dia, disponível apenas para
moradores do condomínio)

Pátio da Câmara Municipal da cidade
13 a 19 de julho (7 dias, aberto ao público)

SUPERMERCADO DIA 

JD. APURÁ

8º BATALHÃO DO EXÉRCITO

COLÉGIO STO. AMÉRICO/ JARDIM

COLOMBO

Loja São Miguel do supermercado (São

Paulo/SP)

20 e 21 de julho (2 dias, aberto ao público)

UBS do bairro (São Paulo/SP)

23, 24 e 27 de julho (3 dias, aberto ao público)

Pátio do quartel (Zona Sul de São Paulo/SP)

28 e 29 de julho (2 dias, apenas para militares

alocados no quartel)

Quadra do colégio (Zona Sul de São Paulo/SP)

30 e 31 de julho (2 dias, aberto ao público)
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O projeto, reflexo da capacidade do SAS Brasil de se adaptar rapidamente a novas situações,

terminou o primeiro mês de ação com a coleta de 468 litros de sangue. Levando em conta que cada

bolsa de doação, de cerca de 450 ml, pode ajudar até 4 pessoas, o hemocentro itinerante, durante o

mês de julho, beneficiou potencialmente mais de 4,1 mil pessoas. 

Mas, para o SAS Brasil, o impacto vai além do número de doadores e de potenciais pessoas

beneficiadas. Acreditamos que, mais do que um ato de amor, a doação de sangue, para quem pode

doar, é um ato de cidadania. Poder realizar uma ação como essa, que, além de coletar sangue,

também ajuda a conscientizar as pessoas sobre a importância de doar, é uma forma maravilhosa de

promover algo extremamente simples, que não traz nenhum risco à saúde, não toma muito tempo e

pode efetivamente fazer a diferença para quem precisa de transfusão. 

Por isso, olhamos também para outro dado: 1.177 pessoas se cadastraram para doar. A diferença

entre esse número e o de doações efetivas ocorreu porque alguns não puderam completar a

doação, seja por estarem fora da faixa etária, apresentarem algum problema de saúde ou qualquer

outro fator que impedia a doação. Para nós, entretanto, essas 137 pessoas são tão importantes

quanto as 1.040 que efetivamente doaram o sangue, porque elas se mobilizaram, fizeram o

agendamento e foram até o local para tentar doar. Ao receber a negativa, voltaram para casa com

um sentimento de dever cumprido e com o recado de que poderão tentar doar adiante. Mais do que

isso: tornaram-se embaixadores e multiplicadores sobre a importância da doação de sangue.

LITROS 
DE SANGUE 

468
PESSOAS

BENEFICIADAS*

4.160
DOADORES

TOTAIS

1.040
DOADORES EM
MÉDIA POR DIA

40
Dados da 1ª etapa - julho 2020

*Pessoas potencialmente beneficiadas, considerando que cada doação pode salvar até 4 vidas



LOCAL CADASTROS DOADORES
% DOAÇÃO

POR CADASTRO
DIAS  DE
AÇÃO

MÉDIA POR DIA LITROS
DOADOS

META % DA META

Roche

DIA GT

Truckvan

Jd. Perdizes

Arujá

DIA SM

Jd. Apurá

8º Batalhão

St. Américo

119

47

50

78

410

77

168

125

103

108

38

45

66

376

68

139

113

87

91%

81%

90%

85%

92%

88%

83%

90%

84%

5

3

1

1

7

2

3

2

2

22

13

45

66

54

34

46

57

44

48,6

17,1

20,25

29,7

169,2

30,6

62,55

50,85

39,15

145

130

29

29

304

86

130

58

87

74%

29%

155%

227%

124%

79%

107%

194%

100%
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NÚMERO DE
DIAS DE AÇÃO

26
DA META ESTIPULADA

PARA 1ª FASE*

104%
TOTAL DE

CADASTROS 

1.177
TAXA DE DOAÇÕES

EFETIVAS/CADASTRO

88%

*Taxa de cumprimento da meta total de 1.000 doações estipulada para a 1ª fase



MÃE, SE A
SENHORA

DOAR SANGUE,
VAI ME DAR O

MAIOR
PRESENTE DO

MUNDO

Por questões médicas, a doação de
sangue é permitida apenas a partir dos
16 anos de idade. Durante a ação do
Hemocentro Itinerante SAS Brasil, a
atitude de um garotinho de 10 anos
chamou a atenção de todos. Ao ver a
mobilização para as coletas em um dos
pontos em que a carreta estava instalada,
o pequeno Eduardo, que fazia aniversário
naquele dia, pediu à mãe que fizesse
uma doação como presente para ele:
“Mãe, se a senhora doar sangue, vai me
dar o maior presente do mundo”. De
início, contudo, ela se recusou, por medo. 

Depois de muita insistência, o pedido dele
foi enfim atendido: “Tive de criar coragem,
porque morro de medo de agulha, mas ele
não desanimou”, contou Neide Aparecida
Guimarães dos Santos, a mãe. O dr. Valdir
Camilo, que coordena as coletas externas do
Hemocentro São Lucas, relatou depois:
“Sendo bem sincero, quase fui às lágrimas.
Essas alegrias me dão forças para nunca
deixar de exercer o sacerdócio da medicina”.
E enquanto Neide doava sangue, o menino
ganhou um “parabéns a você” de toda a
equipe do Hemocentro Itinerante, com
direito a bolo e vela. O gesto ainda rendeu e
ele o título de doador mirim: apesar de
ainda não poder doar, Eduardo recebeu um
certificado do Hemocentro São Lucas por
incentivar a doação da mãe. Esperamos que
essa linda atitude sirva de exemplo e de
inspiração a todos. A doação de sangue
salva muitas vidas.

Uma história de um
doador mirim
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Leia reportagem sobre
o gesto de Eduardo

Assista à reportagem
sobre a doação de Neide

https://razoesparaacreditar.com/filho-mae-doacao-sangue-aniversario/
https://www.youtube.com/watch?v=Qs7R_UfKpbE&feature=youtu.be&t=2084
https://razoesparaacreditar.com/filho-mae-doacao-sangue-aniversario/
https://www.youtube.com/watch?v=Qs7R_UfKpbE&feature=youtu.be&t=2084


Elaine Regina Pinheiro da Silva, 
captadora do Hemocentro São Lucas

Em nome do Hemocentro São Lucas e de todas as vidas tocadas por essa parceria,

recebam nossos sinceros agradecimentos pelo comprometimento com essa causa, que é

de todos nós. Graças a essa iniciativa, foi possível ampliar a conscientização de um ato

de importância vital: o da doação de sangue. Como captadora, posso afirmar que o meu

coração se encheu de alegria! O Hemocentro Itinerante SAS Brasil foi essencial para

desenvolver cidadãos mais conscientes e solidários. E é disso que o nosso mundo

precisa!

C O M P R O M E T I M E N T O

Rodrigo Santucci, 
diretor de Relações Institucionais do Hemocentro São Lucas
Gostaria de agradecer muito ao SAS Brasil, à Roche e a todos que nos apoiaram nesse

projeto do hemocentro itinerante, que foi muito importante para a nossa instituição e

para os mais de 50 hospitais que atendemos. Nesse período de pandemia, tem sido um

desafio manter os estoques dos bancos de sangue porque a população tem receio de ir

aos hospitais para doar. Por isso, a carreta foi fundamental para mantermos as

transfusões de pacientes, tanto com covid-19 quanto aqueles em estado grave

internados em hospitais e que necessitam de transfusão.

F U N D A M E N T A L
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Sabine Zink Bolonhini,
diretora do SAS Brasil
É muito gratificante ver nossa estrutura sendo usada para um propósito tão poderoso quanto a

doação de sangue. Sempre foi um desejo nosso manter o impacto social do SAS Brasil presente

mesmo fora das expedições. Fico muito feliz em ver que estamos construindo essa história de

sucesso com o banco de sangue itinerante. Estamos muito satisfeitos pela mobilização de tanta

gente para que as doações pudessem continuar ocorrendo. A quantidade de doadores e de

pessoas envolvidas nessa ação, bem como o grande volume de sangue coletado, gerando

impacto na vida de tantas pessoas, nos enchem de alegria.

P R O P Ó S I T O

Flaviane Ramos, 
coordenadora de estrutura do SAS Brasil
Como coordenadora deste projeto, pude levar adiante o propósito do SAS Brasil sobre as formas

singelas de amar, doar parte de si e salvar vidas, devolver sorrisos a uma criança, a um paciente, a

uma família que luta pela vida em um hospital. Foi um grande desafio,  com erros, acertos e

aprendizados durante cada ação, cada dia e em cada lugar. Como todos os projetos do SAS Brasil,

tivemos histórias lindas de doadores, que carregarei na memória, e a certeza de estarmos no

caminho certo de levar saúde e alegria por onde passamos! A equipe do Hemocentro São Lucas,

essenciais durante todo este projeto, me ensinou todos os dias a importância de ser, além de

doador, captador de sangue.

A P R E N D I Z A D O S
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Anderson Estevo Diniz, 
presidente da ONG Amigos de Arujá
Em nome da ONG Amigos de Arujá e do Lions Clube de Arujá, gostaria de agradecer a parceria do

SAS Brasil e da Roche, que cederam toda a estrutura para a realização da Campanha de Doação

de Sangue de Arujá, que está em sua 11ª edição em 2020. Nossos agradecimentos também ao

Hemocentro São Lucas, sem cuja equipe não seria possível a realização desta ação.

P A R C E R I A

Janaina Weigel, 
head de Relações Públicas DIA Brasil
Apoiar essa ação do SAS Brasil, Roche e Hemocentro São Lucas trouxe ao DIA Brasil uma

experiência e aprendizado únicos. Por ser uma atitude nobre, especialmente em momento crítico

como o que estamos vivendo em 2020, esperamos que as doações que conseguimos em nossas

lojas ajudem a fazer a diferença na vida de centenas de pessoas e de suas famílias. Acreditamos

que ações como essa são muito relevantes e necessárias e que devem ocorrer com frequência.

Neste sentido, estaremos sempre abertos a parcerias como essa, aprimorando cada vez mais a

nossa atuação social e contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida

das comunidades em que atuamos.

A T I T U D E  N O B R E



F U N D A M E N T A L

Em junho, quando o Hemocentro Itinerante foi lançado, logo percebi que, diante da nobreza da

causa e do comprometimento com a segurança do próximo, ela se tratava de uma ação cheia de

responsabilidade e de propósito, principalmente neste momento, que pede compromisso da

sociedade e colaboração entre as instituições. Percebi que já poderia fazer minha segunda

doação de sangue na pandemia e assim eu fiz! Muito mais do que isso, acredito que o projeto

carrega uma proposta audaciosa de transformar o mundo em um lugar mais honesto e mais

responsável para com o outro, o outro que talvez precise de uma bolsa de sangue ou apenas de

uma ação com propósito e com responsabilidade para que possamos mais e mais acreditar em

um “novo” mundo, mais empático.

José Augusto Marinho, 
gerente comercial da Truckvan
A todos os amigos do SAS Brasil, com quem completaremos dois anos de parceria no fim de

2020, é com grande orgulho e gratidão pela oportunidade de participar das ações que juntos

promovemos! A TruckVan parabeniza toda a equipe, principalmente neste momento ímpar, difícil

em relação à saúde, e deseja que as ações do SAS Brasil se mostrem ainda mais presentes nessa

eterna luta para promover um humano social melhor para todos.

Joyce Vieira, 
uma das primeiras doadoras
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Neste momento de pandemia, precisamos nos reinventar e pensar em soluções inovadoras

para atender as diferentes demandas da sociedade. Assim nasceu o Banco de Sangue

Itinerante, uma iniciativa criada para suprir uma necessidade latente - a baixa nos estoques

dos bancos de sangue - e salvar vidas dos pacientes que não podem esperar para receber

transfusão. Não foi fácil, tivemos de superar alguns desafios e aprendemos que não basta ter

uma boa ideia, é preciso mobilizar e engajar a sociedade. Hoje, falamos com orgulho, que com

um pouco mais de um mês de ação nas ruas, já tivemos mais de 1.000 doadores, gerando um

impacto a mais de 4.000 vidas! Agradecemos nosso parceiro de longa data, SAS Brasil, com

quem temos a oportunidade de trocar, co-criar e alcançar melhores resultados, assim como o

Hemocentro São Lucas, que embarcou conosco nesta ideia. A iniciativa ainda acontece e

convidamos a todos a unirem-se a nós nesta causa!

Adriana Lima
Gerente Jurídica, de Responsabilidade Social
& Sustentabilidade da Roche Farma Brasil
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Conheça a seguir a agenda para as
próximas semanas (10/8 a 31/8):

O Hemocentro I t inerante SAS Brasi l  vai  continuar
rodando a part ir  de 10 de agosto.  Algumas datas e
locais já  estão confirmados.  Novos locais serão
divulgados no site sasbrasi l .org .br/hemocentro.

22º Batalhão do Exército (Barueri) :

Projeto Vida Corrida:  

MorumbiShopping:  

2º Batalhão do Exército (Osasco):  

 Distribuidora Aurora:  

Shopping Bonsucesso (Guarulhos):  

Condomínio em Santa Isabel  (SP):  

 10 e 11 de agosto (fechado)

12 a    14 de agosto (aberto ao público)

17 a 22 de agosto (aberto ao público)

24 e 25 de agosto (fechado)

26 de agosto (fechado)

27 a 29 de agosto (aberto ao público)

31 de agosto (fechado)

Importante:  essa agenda poderá
ser  alterada sem aviso prévio ao
longo do mês;  para a agenda
mais atualizada,  consulte
sasbrasil .org.br/hemocentro.

Nossos próximos passos
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É necessário ter área vazia de 15 m x 10 m
para estacionar a carreta e montar a estrutura
completa do hemocentro itinerante; 
Para que possa funcionar corretamente, é
preciso que o local tenha um ponto de
energia ligado a um grupo gerador de 35 kva
de apoio, ponto de água e caixa de esgoto;
 Além disso, em locais de circulação pública,
como praças ou avenidas, é necessário que o
parceiro local faça a tramitação das
autorizações correspondentes junto à
Prefeitura e/ou à CET (ou ao órgão de
trânsito competente); 
Também pedimos apoio do parceiro local na
divulgação da ação junto à comunidade
vizinha, por meio de redes sociais e/ou de
faixas ou meios que julgar necessários).

Para que o projeto possa ter continuidade
também após essas datas, seguimos em busca de
locais que possam receber a carreta e de
patrocínio para mantê-la rodando.

Parceiros locais

Estamos em busca de parceiros locais que
tenham estrutura para receber a carreta. A ação
em cada local pode variar entre 1 e 5 dias e o
atendimento dos doadores é feito entre 8h e
16h, com o último cadastro às 14h. Cada
atendimento leva de 30 minutos a 1 hora. Nossa
estimativa para essa fase do projeto é ter entre
70 e 80 doadores por dia de ação. Requisitos:

A estrutura que oferecemos inclui recepção
externa para triagem e cadastro; salas separadas
para entrevistas; sala de espera para doadores,
com cadeiras afastadas umas das outras; espaço
de doação com 3 lugares a 1,5 m um do outro e
1 de emergência; espaço externo para lanche. O
fluxo dentro da carreta foi organizado de modo a
evitar o contato entre as pessoas e o acesso e a
saída são feitos em lados opostos da carreta.

Do que precisamos
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Durante todo o mês de julho, a ação do Hemocentro Itinerante SAS Brasil foi destaque

em uma série de veículos de imprensa, como canais abertos e fechados de televisão,

jornais, sites noticiosos e portais regionais, bem como em veículos especializados e

corporativos. Clique nos ícones para conferir: 

Destaques na imprensa

HEMOCENTROHEMOCENTRO
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Confira todas as reportagens no site sasbrasil.org.br/na-midia

http://jornaldacidadearuja.com.br/oportal/posts/view/2766
https://virtz.r7.com/carreta-itinerante-para-coleta-de-sangue-incentiva-doacao-segura-06072020
https://grudiario.com.br/carreta-itinerante-para-coleta-de-sangue-incentiva-doacao-em-guarulhos/
https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/vamos-doar-carreta-itinerante-coleta-sangue-incentiva-doacao-forma-segura-104309
https://truckvan.com.br/noticia/carreta-sas-brasil-realiza-acao-especial-na-truckvan/?id=
https://globoplay.globo.com/v/8693478/
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,carreta-itinerante-faz-coleta-de-sangue-para-incentivar-doacao-de-forma-segura,70003364633
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/bem-estar/carreta-itinerante-faz-coleta-de-sangue-para-incentivar-doacao-de-forma-segura,777599b54bd3c02bcdef8d9f7a8772349t8bi6qk.html
https://www.segs.com.br/saude/241574-apos-baixa-nos-estoques-carreta-itinerante-para-coleta-de-sangue-incentiva-doacao-de-forma-segura
http://jornaldiadia.com.br/2020/2020/07/22/carreta-itinerante-para-doacao-de-sangue-percorre-a-capital-paulista-nesta-semana/
https://portaljfonte.com.br/carreta-itinerante-para-coleta-de-sangue-incentiva-doacao-de-forma-segura-na-grande-sp/
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Conheça os parceiros que tornaram o hemocentro itinerante viável

Quem é quem

O SAS Brasil atua desde 2013 em regiões remotas do país, levando saúde especializada, com
alegria, para quem mais precisa. Já atendemos mais de 55.000 pessoas em 14 estados de
todas as regiões brasileiras. Com a pandemia do novo coronavírus, passamos a atender de
forma remota, por telemedicina, permitindo que tanto os pacientes como os médicos e
psicólogos fiquem em casa. Nossas unidades móveis são equipadas com centros cirúrgicos
ambulatoriais para promover um modelo de atendimento médico itinerante, além de ampla
rede de médicos voluntários e prontuário médico próprio, assim como sistema de
telemedicina, desenvolvido internamente. Nossas ações de curta duração têm alto impacto e
deixam um legado positivo e duradouro. Já rodamos dezenas de milhares de km pelas estradas
do Brasil profundo.

SAS Brasil

A Roche é pioneira em produtos farmacêuticos, de diagnóstico e para monitoramento da
diabetes. Líder em oncologia e em medicina personalizada. Fundada em 1931, a divisão
farmacêutica da Roche no Brasil é a sexta maior afiliada do grupo no mundo, com três
unidades no país: sede e escritório administrativo em São Paulo (SP), centro de distribuição
em Anápolis (GO) e fábrica no Rio de Janeiro (RJ). A empresa considera essencial participar do
esforço para o estabelecimento de uma sociedade desenvolvida e socialmente justa. Por isso,
apoia programas de desenvolvimento das comunidades no entorno de suas operações, além
de programas sociais com foco em saúde, como o SAS Brasil.

Roche

Excelência em medicina transfusional, criobiologia e terapia celular, o Hemocentro São Lucas
foi fundado em 1972 por um grupo de profissionais que buscavam aprimorar a hematologia e
a hemoterapia. É um dos maiores centros privados de medicina transfusional do país,
atendendo hospitais na capital e na Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Sob a
liderança do Dr. Adelson Alves, realiza todas as etapas do ciclo do sangue, incluindo coleta,
processamento, exames laboratoriais, armazenamento, transporte, controle de qualidade e a
transfusão de hemocomponentes. Por meio de seu Centro de Transplantes, faz a coleta,
processamento, guarda e o transplante de células tronco obtidas da medula óssea, do sangue
periférico e do sangue de cordão umbilical.

Hemocentro São Lucas
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