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COMO USAR ESSESRECURSOS

TOOLKIT PARA REDES SOCIAIS

Desde que o Facebook lançou seu recurso de doação de

sangue em 2018 no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas já 

se cadastraram na plataforma para doar sangue. Em plena

pandemia da COVID-19, mais do que nunca os bancos de

sangue precisam manter um fornecimento de sangue seguro

e regular.

Para ajudar organizações de saúde a incentivar seus

seguidores a doar sangue, criamos um toolkit fácil e rápido de

usar nas redes sociais para o Dia Nacional do Doador de

Sangue, que será dia 25 de novembro de 2020. Nosso 

objetivo é mostrar para as pessoas que doar sangue é uma 

prática importante, segura e necessária, principalmente neste

momento que estamos atravessando. A pessoa que doa

sangue se sente útil e forte em momentos de incerteza como

este.

Embora tenhamos incluído sugestões de conteúdo neste 

toolkit, recomendamos seguir as orientações das autoridades 

de saúde pública com relação à melhor maneira de divulgar 

informações sobre doação de sangue na sua região.
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COMO VOCÊ PODE AJUDAR

Divulgue a necessidade constante 

de sangue seguro e incentive seus 

seguidores a fazerem o mesmo.

Compartilhe como as doações 

voluntárias de sangue ajudam a

salvar vidas. 

Convide as pessoas a se 

cadastrarem como doadoras de 

sangue no Facebook para saber 

quando e onde doar sangue com

segurança.

No Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro,

recomendamos que você part icipe da campanha de três

maneiras b e m simples:



CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS
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O toolkit inclui vídeos, imagens e templates editáveis para ajudar a conscientizar as pessoas sobre a 

necessidade de doar sangue e incentivá-las a procurar a unidade de doação de sangue mais próxima. Esses 

vídeos e recursos gráficos podem ser usados para aumentar a conscientização e o engajamento antes, durante 

e após o Dia Nacional do Doador de Sangue, na quarta -feira, 25 de novembro. Você pode compartilhar esse 

material no Facebook, Instagram, WhatsApp e nos Grupos do Facebook.

Hashtags

#SangueSeguroSalvaVidas #DoeSangue #SejaSolidário

#DiaNacionalDoDoadorDeSangue
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Mostre como é fácil ser solidário

• É preciso pouco para salvar uma vida. Uma bolsa de sangue pode 

salvar a vida de alguém que está tentando sobreviver após um 

acidente, um desastre natural ou uma emergência de saúde. Cadastre -

se como doador e seja solidário doando sangue. 

facebook.com/doesangue

• Quer ser um herói hoje? Seja solidário doando sangue. Doe sangue e 

salve vidas cadastrando-se como doador de sangue. 

facebook.com/doesangue

• Você pode salvar vidas! Dê uma hora do seu dia para dar para alguém 

uma vida inteira. Cadastre-se para ser doador de sangue hoje. 

facebook.com/doesangue

Incentive as pessoas a se cadastrarem como doadoras  

de sangue

• Todos nós podemos precisar de ajuda algum dia. Você pode ser um 

herói hoje. Você ou alguém que você conhece poderia ser salvo por 

um doador de sangue voluntário que decidiu ser um herói e salvar a 

vida de um estranho. Retribua o ato solidário incentivando outras 

pessoas a doar ou cadastrando-se como doador de sangue no 

Facebook: facebook.com/doesangue

SUGESTÕES DE MENSAGENS

• Você está se perguntando como poderia ajudar as pessoas da sua 

região? Em um mundo que enfrenta tantas necessidades urgentes, às 

vezes é difícil saber por onde começar. Comece cadastrando-se hoje 

como doador de sangue no Facebook e salve vidas: 

facebook.com/doesangue

• Você gostaria de doar sangue, mas não sabe quando, onde ou como 

fazer? Ao se cadastrar como doador de sangue no Facebook, você 

pode receber notificações quando um banco de sangue perto de você 

precisar de sangue. Sua doação fará diferença. 

facebook.com/doesangue

• Para algumas pessoas com problemas de saúde graves, receber uma 

transfusão de sangue urgente é a única opção. Uma bolsa do seu 

sangue pode ajudar a salvar a vida de alguém que precisa naquele 

momento, como uma mãe sofrendo uma hemorragia após um parto 

complicado. Cadastre-se e ajude a salvar vidas hoje: 

facebook.com/doesangue

Outros exemplos possíveis: 

 Uma bolsa do seu sangue pode ajudar a salvar a vida de alguém 

que precisa naquele momento, como uma criança sofrendo uma 

hemorragia após um acidente de carro.

 Uma bolsa do seu sangue pode ajudar a salvar a vida de alguém 

que precisa naquele momento, como um paciente submetido a 

uma cirurgia cardíaca.

As mensagens abaixo podem ser utilizadas e compartilhadas amplamente. Fique à vontade para usá-las ou adaptá-las da forma que achar mais adequado.
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OUTRAS IDEIAS DE MENSAGENS

Ajude a conscientizar as pessoas sobre a necessidade constante de sangue

• A necessidade de sangue seguro não para quando o mundo para.  

Milhões de vidas dependem do acesso rápido a sangue e derivados 

seguros. Doe sangue e salve vidas cadastrando-se como doador de 

sangue.

• A cada poucos segundos, alguém, em algum lugar, precisa de uma 

transfusão de sangue para salvar sua vida. Mas muitas vezes não há 

doações voluntárias de sangue suficientes para salvar a todos. Ajude a 

diminuir a escassez de sangue cadastrando-se como doador e faça da 

doação de sangue um hábito para a vida inteira.

• Apesar dos incríveis avanços da medicina moderna, o sangue é 

insubstituível. São necessárias novas doações todos os dias para repor 

os estoques de sangue e garantir o fornecimento de derivados onde e 

quando forem necessários.



SUGESTÕES DE IMAGENS E TEMPLATES EDITÁVEIS
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Fique à vontade para usar as imagens sugeridas neste toolkit para mostrar que você apoia a causa de doação de sangue e pedir a seus 

seguidores para se inscreverem como doadores de sangue através do Facebook. O download das imagens pode ser feito nos botões abaixo.

https://drive.google.com/file/d/1nOaf7DUxtOpYVMFT6S6vQekbkMvfuk6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nOaf7DUxtOpYVMFT6S6vQekbkMvfuk6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMudyjUockTK5rp3Dk-yFukoS3V-MJrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMudyjUockTK5rp3Dk-yFukoS3V-MJrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoaKGUA8_KwoOG4W8qelwXt1H0BlxOVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FoaKGUA8_KwoOG4W8qelwXt1H0BlxOVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7R37bNoV7K8kH4mxZ_2SdpTjIHbH80c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7R37bNoV7K8kH4mxZ_2SdpTjIHbH80c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECdrE93ifEc8VSESTMyc8gJBdXlWOXoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECdrE93ifEc8VSESTMyc8gJBdXlWOXoj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oULx1mq1rBanWSauMCiaN_9C0hxI2I95/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oULx1mq1rBanWSauMCiaN_9C0hxI2I95/view?usp=sharing


SUGESTÕES DE IMAGENS E TEMPLATES EDITÁVEIS
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Fique à vontade para usar as imagens sugeridas neste toolkit para mostrar que você apoia a causa de doação de sangue e pedir a seus 

seguidores para se inscreverem como doadores de sangue através do Facebook. O download das imagens pode ser feito nos botões abaixo.

https://drive.google.com/file/d/1oM8Y4jXkqNxVRSuaqrBA4HgfOD7TV7P_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oM8Y4jXkqNxVRSuaqrBA4HgfOD7TV7P_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-cTDa1AgPDTbCYK0lvSCTTl_bX_lcD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-cTDa1AgPDTbCYK0lvSCTTl_bX_lcD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTt1R0RemjiH23r7Hd2oM73MvqRQSfJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTt1R0RemjiH23r7Hd2oM73MvqRQSfJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JaccUqAcEzBxZkR2ygPPimLrIE4IYezG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JaccUqAcEzBxZkR2ygPPimLrIE4IYezG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fILz59oI0T9nLq8yBAHYmuHa8FmGRSi0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fILz59oI0T9nLq8yBAHYmuHa8FmGRSi0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zZmqkQB4ALsHhK1ef0q9VHRvegkZyp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zZmqkQB4ALsHhK1ef0q9VHRvegkZyp7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rVqM32UZbB37TmdaWo13cpi0XJ4h9hiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rVqM32UZbB37TmdaWo13cpi0XJ4h9hiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1112uOve98o2kZCKtGDCZIwaz9RspROAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1112uOve98o2kZCKtGDCZIwaz9RspROAM/view?usp=sharing


SUGESTÕES DE IMAGENS E TEMPLATES EDITÁVEIS
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Fique à vontade para usar as imagens sugeridas neste toolkit para mostrar que você apoia a causa de doação de sangue e pedir a seus 

seguidores para se inscreverem como doadores de sangue através do Facebook. O download das imagens pode ser feito nos botões abaixo.

https://drive.google.com/file/d/1I0Ywu9_orQd-1r7bq5VPozmqUS1g91fx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I0Ywu9_orQd-1r7bq5VPozmqUS1g91fx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWi7HdgK0TbMDbgffUCEzcG_txBit6E7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWi7HdgK0TbMDbgffUCEzcG_txBit6E7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-M8u443mZcAAg1bHP5Qw7e5SAYknXIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-M8u443mZcAAg1bHP5Qw7e5SAYknXIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep22D2QLP6pgy1qk0hqDQEIIgBsJlXsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ep22D2QLP6pgy1qk0hqDQEIIgBsJlXsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQNmR0ChZE1LPx8kvqXTXFLyAKQoCRvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQNmR0ChZE1LPx8kvqXTXFLyAKQoCRvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7HeKkRw4VVDctexjS5HPh40QmufWsuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7HeKkRw4VVDctexjS5HPh40QmufWsuQ/view?usp=sharing


SUGESTÕES DE VÍDEOS DE CONSCIENTIZAÇÃO
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Use os vídeos abaixo para mostrar aos doadores a necessidade contínua de doações voluntárias de sangue

aproveitando o Dia Nacional do Doador de Sangue e incentive-os a tomar a iniciativa de doar sangue. Você 

pode fazer o download dos vídeos nos botões abaixo.

https://drive.google.com/file/d/15ByVP30RPXxz4gVlnOZgktmDqyDswyW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ByVP30RPXxz4gVlnOZgktmDqyDswyW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lAGfER1Dmoe_JxRrh7nO1GsEA0HjFP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lAGfER1Dmoe_JxRrh7nO1GsEA0HjFP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11fNnQ-n3TaPpQTiISs8BGHorstfHousW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11fNnQ-n3TaPpQTiISs8BGHorstfHousW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOFXV0Wjr3FMKY1gmzCMcddyA029KdW_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DOFXV0Wjr3FMKY1gmzCMcddyA029KdW_/view?usp=sharing
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TEMAS PARA FOTOS

Use u m tema e m sua foto de perf i l da página do Facebook para divulgar e  

incentivar seus fãs e seguidores a apoiar a causa da doação de sangue e m   

sua comunidade. Os temas personalizáveis são gratuitos e estão  

disponíveis para serem utilizados l ivremente por qualquer pessoa. Peça  

para seus fãs e seguidores usarem também!

Como usar os temas:

1. Acesse facebook.com/profilepicframes

2. Clique na sua foto de perf i l no canto inferior esquerdo e selecione “sua  

Página”

3. Procure o tema “Dia Nacional do Doador de Sangue 2020”

4. Selecione o tema e clique e m “Usar como imagem de perf i l”

Mais Informações:
Como adiciono um tema à foto de perfil em minha página no  

Facebook?

https://drive.google.com/file/d/1fTQWb9ZfLsJVxLFXYl_EXI2KJo7xfRg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fTQWb9ZfLsJVxLFXYl_EXI2KJo7xfRg7/view?usp=sharing
https://developers.facebook.com/products/frame-studio/
https://developers.facebook.com/products/frame-studio/
https://www.facebook.com/profilepicframes
https://www.facebook.com/profilepicframes
https://www.facebook.com/help/115229555800383
https://www.facebook.com/help/115229555800383


OBRIGADO!


