
 

SOLIDARIEDADE É ALGO QUE ESTÁ NO SANGUE 
 

QUEM PODE DOAR SANGUE 
Toda pessoa saudável entre 18 e 69 anos de idade e adolescente entre 16 e 17 anos, 
desde de que acompanhado por adulto responsável legal e, com peso mínimo de 50 
quilos, porém com alguns cuidados: 
 Repousar por 06 horas na noite anterior à doação.  
 Alimentar-se normalmente, e não doar em jejum. 
 Não tomar bebidas alcoólicas 06 horas antes da doação. 

  
QUEM NÃO DEVE DOAR SANGUE TEMPORÁRIAMENTE  

 Quem teve gripe ou febre nos últimos dias. 
 Quem recebeu transfusão de sangue nos últimos doze meses. 
 Quem fez vacina para gripe a menos de 48 horas (dois dias). 
 Está em tratamento odontológico. 
 Quem está em regime para emagrecer. 
 Quem está tomando antibiótico, antiinflamatório, AAS, propanolol, atenolol. 
 Quem esteve nos últimos seis meses em região que existe malária, ou teve malária 

nos últimos três anos. 
 Pessoas que passaram por cirurgia há menos de seis meses. 
 Parceiro fixo a menos de 06 (seis) meses.  
 Gestantes ou mães que estiverem amamentando. 
 Quem colocou piercing, brinco ou fez tatuagem há menos de 1 (um) ano. 

 
QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE 

 Portador de Doença de Chagas e outras doenças transmitidas pelo sangue. 
 Alcoolistas. 
 Que faz tratamento para epilepsia (convulsão) 
 Quem teve hepatite após os 10 anos de idade.  
 Indivíduos em situações de risco de adquirir HIV (múltiplos parceiros sexuais 

hábitos promíscuos, usar ou ter parceiros usuários de drogas).  
 Hipertireoidismo. 
 Quem fez tratamento de câncer. 
 Diabéticos em uso de insulina. 
 Quem fez transplante (córnea, rim, pulmão, coração, medula, e outros). 

 
INTERVALO ENTRE AS DOAÇÕES 

 Homens a cada 60 dias (não podendo ultrapassar 4 doações/ano ) 
Mulheres a cada 90 dias (não podendo ultrapassar 3 doações/ano) 

 
FLUXO DA DOAÇÃO 

 
1º PASSO – RECEPÇÃO DO DOADOR 

É preenchidos o cadastro do doador com seus dados pessoais. 
É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM 

FOTO 



Para agilizar o atendimento trazer um COMPROVANTE DE ENDEREÇO COM CEP
 

- 2º PASSO – TRIAGEM CLÍNICA 
O médico ou a enfermeira fazem a avaliação clínica do doador (peso, altura, pressão 
arterial, pulso, temperatura). Havendo algum problema de saúde, o doador é 
dispensado.  
O candidato responde a uma pesquisa confidencial, com o objetivo de avaliar se a
doação pode trazer riscos para ele ou para o receptor. É essencial responder 
corretamente às perguntas. Em seguida é feito o teste para anemia.        
    

 
Honestidade também salva vidas. Ao doar sangue, seja sincero 

na entrevista. 
 
 

3º PASSO – COLETA DO SANGUE 
Na sala de Coleta é feita a doação de aproximadamente 450ml e uma pequena 

quantidade para os exames de Laboratório. Após a coleta de sangue, o doador (a) 
recebe um lanche para repor imediatamente a parte líquida do sangue. 

 
Todo material é descartável, tornando a coleta de sangue totalmente 

segura.  
 

ALIVIAR O SOFRIMENTO HUMANO É O MAIS HUMANO DOS GESTOS. 
CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS E TODAS. 

 
FRACIONAMENTO 

 

PELO FRACIONAMENTO, UMA BOLSA DE SANGUE PODE AJUDAR A SALVAR ATÉ
QUATRO VIDAS. 
A Hemoterapia constitui hoje uma nova especialidade da medicina. Graças ao melhor 
conhecimento dos componentes do sangue e os avanços da tecnologia, chegamos à 
hemoterapia seletiva, que faz uso racional dos vários elementos do sangue em função 
de indicações clínicas específicas. 
 
PLASMA: 
Parte liquida do sangue, é rico em fatores de coagulação, tem a função de fazer o 
transporte de sais minerais, proteínas e vitaminas para todas as partes do corpo, e 
repor os fatores de coagulação. É utilizado nas grandes hemorragias, nos pacientes 
com doença hepática. Estocado a 20ºC negativos tem validade de 1 ano. 
 
HEMÁCIAS: 
Parte do sangue que contém os Glóbulos Vermelhos, responsáveis pelo transporte de 
oxigênio para todo o corpo. É indicado para as correções de anemias, em grandes 
hemorragias e cirurgias. Estocadas em geladeiras de 2º a 6ºC, têm validade de até 
42 dias dependendo do anticoagulante utilizado. 
 
 



CRIOPRECIPITADO: 
É um hemocomponente que deve ser administrado na prevenção ou tratamento de 
hemorragias devido à deficiência ou disfunção do fibrinogênio, na deficiência de fator 
XIII, na doença de Von Willebrand e em complicações de cirurgias cardíacas e 
obstétricas. Estocado a 20ºC negativos tem validade de 1 ano. 
 
PLAQUETAS: 
Parte do sangue, que tem a função de contribuir na coagulação do sangue, são 
utilizadas nos pacientes com sangramento e Leucemias. Estocadas em temperatura 
de 20º a 24ºC, sob agitação constante  e têm validade de 5 dias.  
 
DEVIDO A VALIDADE DOS COMPONENTES, É MUITO IMPORTANTE QUE AS 
MOBILIZAÇÕES OCORRAM DE FORMA CONTÍNUA: 
 

 Esta é uma forma inteligente e racional da utilização das campanhas de 
doação, pois mantemos estoque regular e contínuo, evitando picos de estoque 
em máximo e picos em mínimo.  

 Evita-se desta forma o descarte de hemocomponentes por validade. 
 
 

EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS  
 
Classificação por tipo sangüíneo e fator Rh 
 
Testes para identificar: 
 Sífilis 
 Doença de Chagas 
 Hepatite B e C 
 HTLV I e II 
 AIDS 
 Hemoglobina S 
 
OBS: APÓS 30 DIAS, SE NÃO HOUVER NENHUMA INTERCORRÊNCIA, O DOADOR PODERÁ RETIRAR 
PESSOALMENTE SUA CARTEIRINHA COM O RESULTADOS DOS EXAMES.  
EM CASO DE INTERCORRÊNCIA O DOADOR SERÁ CONVOCADO PARA REFAZER OS EXAMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informações: 0800-6454555/ 3281-4000- fax 3262-7676 
DVSUH  Divisão de Suporte ao Usuário do Hemepar - HEMEPAR 
 
Endereço: Trav. João Prosdócimo, 145 – Alto da XV 
Curitiba - Pr 
Horário de Atendimento: De 2ª à 6ª FEIRA das 7:30h às 18:30h 
                                    Sábado das 8h às 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


