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Objetivo

O serviço oferecerá a integração de todos os

bancos de sangue, facilitando a comunicação

entre as instituições, doadores e

colaboradores

Introdução

O principal objetivo do aplicativo é o serviço e  

a agilidade na divulgação pública da situação

dos bancos de sangue

Campinas. O aplicativo

na cidade de  

é tanto para

doadores/colaboradores e consumidores, pois

os doadores/colaboradores poderão ter seu

perfil do Facebook/Instagram integrado,

sempre que necessárias

para arrecadação

divulgando  

campanhas  

postando quando fizer uma

de sangue,

doação,

conscientizar a população da importância  

sociais dosdesse gesto e dos benefícios

doadores. O aplicativo terá atualização em
tempo real dos estoques de bolsas de sangue  

pelas instituições arrecadadoras (hospitais e

bancos de sangue públicos e privados),

facilitando o mapeamento das regiões que
mais sofrem com baixos estoques de sangue.  

A motivação é tornar eficiente a comunicação

entre os bancos de

doadores/colaboradores,

sangue e os  

facilitando as

campanhas para arrecadação de sangue, para

manter os níveis satisfatórios dos estoques

dos bancos de sangue. Ainda as campanhas

são muito fracas perante às

ferramentas de divulgação que

enormes  

possuímos

hoje (Facebook, instagram, etc.)[1]

Materiais e Métodos

Inicialmente o programa foi desenvolvido em

fluxograma (1) pelo Microsoft Visio, para a

organização das ideias do trabalho.

Num segundo momento utilizamos o
português estruturado no Portugol para  

criação do código preliminar que

posteriormente será reescrito em Linguagem  

C, através do CodeBlocks [2]

Utilizamos também uma figura do site  
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Conclusão

De acordo com nossos estudos, a construção

do fluxograma e do protótipo, o projeto se

mostrou viável, com os dados informados ao

programa, o aplicativo se mostra útil pois irá

ajudar na divulgação dos estoques de sangue

em tempo real, facilitando as campanhas para

arrecadação de sangue, diminuindo assim os

problemas enfrentados pelos hospitais e

pacientes que dependem dessas doações.
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onde os usuários poderão ter acessos reais de

informações dos bancos de sangue.

E pelo Pencil Project (3) criamos um protótipo

para mostrar uma imagem de como o

aplicativo seria utilizado em um aparelho

celular.
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