


O que você
precisa saber

Doar sangue é um ato de solidariedade. São, em 
média, 410 ml de sangue para quem doa. Porém, essa 
quantidade mínima pode representar muito para 
quem recebe.

Pessoas que passam por tratamentos e procedimen-
tos complexos necessitam dessas doações para 
enfrentarem suas condições e buscarem a recupera-
ção. Além disso, uma única doação de sangue pode 
salvar mais de uma pessoa. 

Nunca saberemos se um dia vamos precisar de uma 

pode ser necessário não só para o tratamento de 
pacientes com doenças crônicas graves, mas para 
casos de emergência ou intervenções cirúrgicas 
resultantes de um acidente, por exemplo.

Neste artigo, há informações sobre doação de 
sangue e sua importância. Um ato solidário que preci-
sa com urgência de mais braços pela causa. 

ARRUMAR OS>



Por que doar?

O que fazer
para doar?

De acordo com o Ministério da Saúde, somente 1,6% 
da população brasileira tem o hábito de doar sangue 
de maneira rotineira. Embora esteja dentro dos 
padrões estipulados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o ideal seria que 3% da população 
fosse doadora, com o objetivo de suprir toda 
demanda.

Em suas campanhas, o Ministério da Saúde também 
reforça a importância da doação, pois o sangue é 
insubstituível, e com apenas uma doação padrão é 
possível salvar até quatro vidas.

Para se doar sangue é necessário seguir alguns requi-
sitos, pois alguns fatores podem interferir no sangue 
e impossibilitar a pessoa de efetuar a doação.

Além disso, na hora de doar, todos passam por uma 
entrevista, com o objetivo de passar segurança ao 
doador e também aos pacientes que vão receber a 
doação.
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O procedimento é simples e seguro e, para 
realiza-lo, é necessário principalmente que:

• A pessoa pese mais de 50kg;
• Tenha entre 16 e 69 anos (menores de idade 
apenas com autorização dos responsáveis).

Além de estar com uma boa saúde, outros 
requisitos técnicos para se doar são:

• Estar alimentado;
• Evitar alimentos gordurosos pelo menos 3h 
antes de doar;
• Ter dormido pelo menos 6h de sono na noite 
anterior;
• Para pessoas acima de 60 anos, só poderão 
doar caso já tenham doado ao menos uma vez 
antes dos 60 anos;

Outras questões importantes são os limites de 
frequência para a doação, sendo quatro vezes 
por ano para homens e três vezes por ano para 
mulheres. O tempo mínimo de uma doação 
para outra é de dois meses para homens e três 
para as mulheres.

Após a doação, o sangue é testado para doen-

doença de Chagas.
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O que te
impede
de doar?
Ainda, existem alguns fatores, que 

-
vos, e que impedem uma pessoa de 
doar sangue. 

Alguns dos principais fatores 
temporários são:

• Estar com sintomas de gripes, 
resfriados e febre;
• Estar grávida;
• Pós-gravidez (apenas depois de 90 
a 180 dias);
• Estar amamentando;
• Ter realizado algum procedimento 
dentário (apenas depois de 72h);
• Ter feito Tatuagem e piercings 
(apenas depois de 12 meses);
• Ingerir bebidas alcóolicas (apenas 
depois de 12 horas);
• Ter realizado transfusão (apenas 
depois de 12 meses);
• Ter se vacinado: o tempo de impe-
dimento varia de acordo com o tipo 
de vacina;



Os principais impedimentos
permanentes são:

• Malária;
• Ter possuído hepatite em algum 
momento depois dos 11 anos;

doenças no sangue, como hepatite 
B e A, AIDS, doenças relacionadas 
ao vírus HTLV (vírus semelhante ao 
HIV) e doença de chagas;
• Ser usuário/ter usado drogas 
ilícitas injetáveis;

Porém é importante ressaltar que, 
em alguns casos, é possível doar 
componentes sanguíneos separa-
damente, como plaquetas, hemá-
cias, leucócitos e plasma. Também 
é possível entrar na lista de espera 
para doação de medula óssea e 
aguardar a necessidade de algum 
paciente compatível.

É feita a coleta 
do sangue

Aguarda a 
liberação dos 
testes 
sorológicos

Realiza-se a 
distribuição

Bolsas de 
sangue vão 
para as 
agências
transfusionais

Sangue chega 
aos pacientes 
para transfusão

São realizados 
testes
sorológicos

Divisão de 
hemocompo-
nentes: hemá-
cias, plaquetas 
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O sangue é 
armazenado em 
temperatura 
adequada



Compatibilidade

Quem
doa sangue
para quem?

Doador
O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+
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Este é um assunto que deve ser levado muito a 
sério, por isso, trouxemos dados que têm a 
intenção de conscientizar as pessoas da impor-
tância de se doar sangue.

Em Santa Catarina, por exemplo, o mês de 
junho foi instituído como “Junho Vermelho”, 

sangue no estado.

Vá até o Hemosc mais próximo de você e doe. 
Você pode estar salvando vidas!

Hemocentro Coordenador Florianópolis

Hemocentro Regional Blumenau

Hemocentro Regional Chapecó

Hemocentro Regional Criciúma

Hemocentro Regional Joaçaba

Hemocentro Regional Joinville

Hemocentro Regional Lages

Unidade de Coleta de Jaraguá do Sul

(48) 3251.9700

(47) 3222.9800

(49) 3700.6400

(48) 3444.7400

(49) 3527.2200

(47) 3481.7400

(49) 3289.7000

(47) 3055.0454

Doe vida



Outros conteúdos como esse,
você encontra em nosso site:

prevsaudeoficial.com.br

Acompanhe o PrevSaúde
também nas redes sociais:

     prevsaudeoficial
     prevsaudebr

     PrevSaudeOficial


