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H E M O PA C

Banco de
Sangue
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta, das 7h às 12h | 13h às 17h

Doação de Sangue
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESCRITAS E
EM CASO DE DÚVIDAS ESTAMOS A SUA DISPOSIÇÃO PARA
MAIORES ESCLARECIMENTOS.

Tipos de doação:

•Sangue Total: Consiste na retirada de aproximadamente
450 ml de sangue, esse processo dura em média 10 minutos.
•Plaquetas por Aférese: Consiste na separação das plaquetas dos demais componentes do sangue ( plasma e hemácias), esse processo dura em media setenta minutos.
TODO MATERIAL É DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.

Atenção:

A cada doação são realizados exames e em caso
de dúvidas ou alterações do resultado, o doador é convocado para orientação e/ou repetição dos testes.
Esses exames têm o objetivo de triagem e não de
diagnóstico, podendo ocorrer resultados falso-positivos.
Portanto, a princípio não há necessidade de
preocupação caso você seja convocado para repetir os
testes.

Risco de doação:

Em geral a doação de sangue não traz riscos para o
doador, ocasionalmente alguns doadores podem apresentar os seguintes sintomas:
•Tontura ou nauseas;
•Mancha Roxa no local da punção.
Em caso de doação por aférese pode ocorrer o
formigamento nos lábios que é controlado.

Informações Importantes:

•Não se deve estar em jejum;
•Deve-se dormir no mínimo seis horas;
•Deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas nas
últimas doze horas

Intervalo de doação:

Sangue Total: 60 dias para homens e 90 dias para
mulheres.
Plaquetas por Aférese: 48 horas para ambos os
sexos.
A QUANTIDADE DOADA É REPOSTA RAPIDAMENTE.

RESTRIÇÕES NA DOAÇÃO DE SANGUE
Não devem doar sangue:

•Pessoas com peso inferior a 50 kg;
•Pessoas com idade inferior a 16 anos ou superior a 69
anos (1a doação para pessoas com menos de 60 anos);
•Pessoas que contraíram gripe a menos de uma semana;
•Pessoas que contraíram hepatite após os 10 anos de
idade;
•Pessoas portadoras da doença de Chagas ou que
estiveram em contato com o inseto “barbeiro”;
•Pessoas que contraíram síﬁlis ou gonorréia;
•Pessoas com doença infecciosa prévia ou em atividade;
•Pessoas que há menos de um ano ﬁzeram: tatuagens,
piercing ou acupuntura com material não descartável;
•Pessoas com diabetes e/ou doenças crônicas;
•Mulheres em período de gestação ou até 12 meses
após o parto ou abortamento;
•Pessoas com maiores riscos de exposição ao vírus da
AIDS, tais como:
-Usuários ou ex-usuários de drogas endovenosas;
-Pessoas com parceiros sexuais infectados pelo vírus
HIV;
•Pessoas com histórico recentes de DSTs;
•Homens ou mulheres com múltiplos(as) parceiros(as)
que tenham relações sexuais sem o uso do preservativo.

Atenção:

Caso seja doador de plaquetas você não deve
ter ingerido há pelo menos três dias os medicamentos
como: Analgésicos, antiinﬂamatórios e antiagregante
plaquetário.
Exemplos: Voltaren, Cataﬂan, Aspirina (AAS - ácido
acetilsalicílico), clopidogrel, ticlopidina e cilostazol
abciximab.
OUTRAS CONDIÇÕES PODEM IMPEDIR A DOAÇÃO E
SERÃO ANALISANDAS DURANTE A ENTREVISTA DE TRIAGEM CLÍNICA.
Lembre-se que:

No caso de você omitir ou negar informações importantes sobre sua
saúde ao entrevistador você poderá prejudicar a si mesmo ou a
quem recebe seu sangue.
É obrigatório o doador trazer um documento com foto que o identiﬁque.

