
São Mateus do Sul disponibilizara
um ônibus para doadores de
sangue para o Hemepar em

União da Vitória  no dia 16 de
dezembro de 2021, os doadores
deveram agendar por telefone

com o Sr Vilson Macuco. 
Contato: 42 98835-4229 

DOE SANGUE, DOE VIDA,
DOE AMOR

Campanha de Doação
de Sangue 



 PASSO A PASSO DA DOAÇÃO 
Candidato  à doação é cadastrado no sistema do Hemepar1.

2. Na Triagem Clínica é realizada uma entrevista onde será avaliado se preenche os requisitos necessários à doação
de sangue, conforme legislação.
3. Na Triagem Hematolóliga, com apenas uma gota de sangue é realizado um rápido exame para verificar se o
doador apresenta anemia, o que o impede de doar.
4. Na Sala de Coleta é onde ocorre a doação propriamente dita, onde são coletados aproximadamente 450 ml de
sangue.
5. Após a coleta o doador é encaminhado para a sala de lanche e deve permanecer no Hemepar por pelo menos 15
minutos.
 

Todo procedimento é realizado com higiene, rapidez e segurança e dura no
mínimo 60 minutos.

PARA SER DOADOR É PRECISO
. Estar em boas condições de saúde 
. Ter entre 16 e 69 anos (menor de idade com consentimento formal do responsável legal e a presença do mesmo)
. Pesar no mínimo 50kg
. Estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação)
. Apresentar documento oficial de identidade com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional,
Carteira do Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte)

 Com apenas uma doação você está colaborando com pelo menos três
pessoas

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS À DOAÇÃO
Gripe ou resfriado: aguardar 14 (quatorze) dias após a cura.
. Diarréia: aguardar 07 (sete) dias após a cura.
. Durante a gravidez: 90 dias após o parto normal e 180 dias após cesariana.
. Amamentação: 12 (doze) meses após parto/cesárea (não pode doar enquanto for aúnica e principal fonte de
alimentação do bebê)
. Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação 
. Tatuagem, micropigmentação e piercingnos últimos 6 meses (se piercing genital e/ou oral 12 meses após a
retirada.
. Tratamento dentário: período varia de 1 a 7 dias.
. Situações nas quais houve maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis (aguardar doze meses)

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS
. Hepatite viral após 10 anos de idade
. Diabetes insulinodependente 
. Epilepsia ou convulsão
. Hanseníase
. Doença renal crônica
. Antecedentes de neoplasias (Câncer)
. Antecedentes de acidente vascular cerebral (Derrame)
. Evidencia Clinica ou Laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue. Hepatite B e C, AIDS (VÍRUS HIV),
Doenças associadas ao HTLV I/II, Sífilis e Doença de Chagas
. Uso de drogas injetáveis elícitas


