
Doe sangue,
abrace essa campanha
e exerça a empatia. 

https://sosvida.com.br/


Uma única doação pode salvar até quatro 
vidas e, antes do procedimento, você 
passará por um processo de triagem clínica 
com objetivo de reduzir os riscos de 
contaminação para os pacientes que 
receberão a transfusão sanguínea.

Devido à pandemia do novo coronavírus 
muitos estoques estão acabando e os níveis 
de doação caíram  drasticamente. De 
acordo com o diretor-executivo da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus “doar 
[sangue] durante a pandemia de covid-19 é 
seguro, dado o  distanciamento social e o 
respeito às medidas de higiene”, afirmou.

Abrace essa campanha e exerça a empatia.

Um gesto simples
de amor e empatia

https://sosvida.com.br/


Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 

60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do 

responsável legal);

Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 

60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do 

responsável legal);

Critérios para doação

Pesar no mínimo 50 kg;Pesar no mínimo 50 kg;

Estar alimentado. Não ingerir alimentos gordurosos antes da doação;Estar alimentado. Não ingerir alimentos gordurosos antes da doação;

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial 

(Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, 

Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e 

Carteira Profissional emitida por classe), serão aceitos documentos digitais com 

foto.

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial 

(Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, 

Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e 

Carteira Profissional emitida por classe), serão aceitos documentos digitais com 

foto.

Ter dormido pelo menos 6  horas nas últimas 24 horas;Ter dormido pelo menos 6  horas nas últimas 24 horas;
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O que pode te impedir
temporariamente?

Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): aguardar 30 dias após a completa 

recuperação;

Infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): aguardar 30 dias após a completa 

recuperação;

Período gestacional;Período gestacional;

Amamentação: até 12 meses após o parto;Amamentação: até 12 meses após o parto;

Ingestão de bebida alcoólica (aguardar 12 horas após o consumo);Ingestão de bebida alcoólica (aguardar 12 horas após o consumo);

Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;

Vacina da febre amarela ou sarampo: aguardar 4 semanas após a vacinação;Vacina da febre amarela ou sarampo: aguardar 4 semanas após a vacinação;

Tratamento dentário cirúrgico (como extração, tratamento de canal): 7 dias 

após o procedimento e/ou suspensão dos medicamentos.

Tratamento dentário cirúrgico (como extração, tratamento de canal): 7 dias 

após o procedimento e/ou suspensão dos medicamentos.

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;
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O que te impede
definitivamente?

Ter passado por um quadro de hepatite após os 11 anos 

de idade;

Ter passado por um quadro de hepatite após os 11 anos 

de idade;

Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças 

transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus 

HIV), doenças associadas aos vírus HTLV 1 e 2 e doença 

de Chagas;

Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças 

transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus 

HIV), doenças associadas aos vírus HTLV 1 e 2 e doença 

de Chagas;

Uso de drogas ilícitas injetáveis.Uso de drogas ilícitas injetáveis.
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Dúvidas frequentes

Idoso pode doar sangue?

A primeira doação precisa ter ocorrido até os 60 anos para a 

pessoa conseguir doar  dos 60 aos 69 anos.

Sou menor de idade. Posso doar? 

Menores de idade acima de 16 anos podem doar sangue 

desde que tenham  autorização do responsável legal.

Quais medicamentos me impedem de doar?

O uso de medicamentos requer avaliação individual. Vá ao 

hemocentro levando o  nome do remédio e a dosagem para 

que seja feita análise da situação pela triagem  clínica.

Quem teve malária pode doar?

Quem teve malária pode doar após 12 meses da cura.

Quem teve trombose pode doar?

A pessoa que apresenta problemas de coagulação, como 

trombose, é inapto definitivamente para a doação de sangue.

Quem teve meningite bacteriana pode doar sangue? 

Sim, porém é preciso esperar 6 meses após a cura total da 

meningite e não ter tido  nenhuma sequela.

Idoso pode doar sangue?

A primeira doação precisa ter ocorrido até os 60 anos para a 

pessoa conseguir doar  dos 60 aos 69 anos.

Sou menor de idade. Posso doar? 

Menores de idade acima de 16 anos podem doar sangue 

desde que tenham  autorização do responsável legal.

Quais medicamentos me impedem de doar?

O uso de medicamentos requer avaliação individual. Vá ao 

hemocentro levando o  nome do remédio e a dosagem para 

que seja feita análise da situação pela triagem  clínica.

Quem teve malária pode doar?

Quem teve malária pode doar após 12 meses da cura.

Quem teve trombose pode doar?

A pessoa que apresenta problemas de coagulação, como 

trombose, é inapto definitivamente para a doação de sangue.

Quem teve meningite bacteriana pode doar sangue? 

Sim, porém é preciso esperar 6 meses após a cura total da 

meningite e não ter tido  nenhuma sequela.

Doar sangue é seguro? 

Sim! Todos os materiais utilizados para doação de sangue são descartáveis e de uso 

único.

Quem fuma pode doar sangue?

Sim, mas é recomendável um intervalo sem fumar de pelo menos 2 horas antes e 

após a doação

Tomei vacina para Hepatite B. Posso doar sangue?

A vacinação para Hepatite B impede a doação por 48 horas.

Doar sangue é seguro? 

Sim! Todos os materiais utilizados para doação de sangue são descartáveis e de uso 

único.

Quem fuma pode doar sangue?

Sim, mas é recomendável um intervalo sem fumar de pelo menos 2 horas antes e 

após a doação

Tomei vacina para Hepatite B. Posso doar sangue?

A vacinação para Hepatite B impede a doação por 48 horas.
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Quem pode doar sangue 
para quem?

Sangue tipo A+Sangue tipo A+

Sangue tipo A-

Sangue tipo B+Sangue tipo B+

Sangue tipo B-Sangue tipo B-

Sangue tipo AB+Sangue tipo AB+

Sangue tipo AB-Sangue tipo AB-

Sangue tipo O+Sangue tipo O+

Sangue tipo O-Sangue tipo O-

AB+ e A+AB+ e A+

A+, A-,  AB+ e AB-A+, A-,  AB+ e AB-

B+ e AB+B+ e AB+

B+, B-, AB+ e AB-B+, B-, AB+ e AB-

AB+AB+

AB+ e AB-AB+ e AB-

A+, B+, O+ e AB+A+, B+, O+ e AB+

(TODOS)(TODOS)

A+, A-, O+ e O-A+, A-, O+ e O-

A- e O-A- e O-

B+, B-, O+ e O-B+, B-, O+ e O-

B- e O-B- e O-

(TODOS)(TODOS)

A-, B-, O- e AB-A-, B-, O- e AB-

O+ e 0-O+ e 0-

O-O-

Pode doar para: Pode doar para: 
Pode receber doação
de:
Pode receber doação
de:

Para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta de sangue, como os 

Hemocentros, para checar se você atende aos requisitos necessários para a doação. 

Este sempre será um ato de amor.

Para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta de sangue, como os 

Hemocentros, para checar se você atende aos requisitos necessários para a doação. 

Este sempre será um ato de amor.
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Clique nos ícones acima e
conheça nossas redes sociais

https://www.instagram.com/sosvidaoficial/
https://sosvida.com.br/
https://www.facebook.com/sosvidaoficial
https://www.youtube.com/channel/UCPGN2n2DDQDJd1ZiatLAFbQ

