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Doar sangue é um ato voluntário e pode salvar até 4 vidas! 

Os tipos sanguíneos são determinados por dois sistemas de classificação: “sistema ABO” e o Rh.

 No primeiro existem 4 tipos (“A”, “B”, “O” e “AB“) e no segundo apenas dois (positivo e negativo).
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Passo a passo da doação de sangue:

Recepção e cadastro: realiza-se o cadastro do doador e o candidato deve preencher um questionário 
para avaliar se há alguma situação que contraindique a doação;

Triagem clínica: entrevista do doador com um profissional de saúde;

Coleta: se apto, inicia-se a coleta de sangue de 450 ± 45 mL de sangue total;

Após a doação é servido um lanche e o doador recebe as orientações com os cuidados básicos após a 
doação.
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2.

3.

4.
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Cuidados após a doação de sangue:

Permanecer por no mínimo 15 minutos na área de doação;

Ingerir bastante líquido nas 24 horas seguintes à doação;

Não fumar por no mínimo 2 horas;

Não ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas seguintes à doação;

Não fazer esforços físicos e trabalho que exijam atenção nas 12 horas seguintes à doação;

Não dirigir veículos pesados ou coletivos;

Não dirigir motocicletas caso seja a primeira doação;

Aguardar no mínimo uma hora para dirigir percursos curtos.
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Requisitos básicos:

Idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis 
e pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar se já tiverem feito antes dos 60 anos);

Pesar mais de 50kg;

Apresentar documento oficial com foto;

Estar com bom estado de saúde;

Estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação  
(aguardar 2 horas após almoço);

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.
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Atenção!

A frequência máxima é de: 

 Quatro doações de sangue em um ano para o homem;  

 Três doações de sangue em um ano para a mulher.

O intervalo mínimo entre doações é de:   

 Dois meses para os homens;  

 Três meses para as mulheres.
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Impedimentos temporários:

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

Gravidez;

Período pós-gravidez: 90 dias (parto normal ou abortamento) e 180 dias (cesariana);

Amamentação: até 12 meses após o parto;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem, piercing, maquiagem definitiva e micropigmentação: aguardar 12 meses; se feitas em local 
seguro, com assepsia correta e material descartável, aguardar 6 meses;

Piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação: após 12 meses de retirada do piercing;

Extração dentária: aguardar 72 horas;

Cirurgias de apendicectomia, hernioplastia, amigdalectomia, ressecção de varizes e hemorroidectomia: 
aguardar 3 meses;

Colecistectomia, histerectomia, nefrectomia, redução de fraturas, politraumatismos sem sequelas 
graves, tireoidectomia, colectomia: aguardar 6 meses;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49959&categoryId=694#influenza
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49454&categoryId=391#diagnostico-gestacional
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Se recebeu transfusão de sangue: aguardar 1 ano;

Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina;

Procedimentos com utilização de endoscópio: aguardar 6 meses;

Ter sido exposto a situações de risco para adquirir infecções sexualmente transmissíveis: aguardar 12 
meses após a exposição;

Herpes labial ou genital: após desaparecimento total das lesões;

Herpes Zoster: após 6 meses;

Candidatos com diagnóstico ou suspeita de coronavírus: 10 dias após a completa recuperação;

Tuberculose pulmonar: 5 anos após a cura;

Sífilis ou gonorreia: aguardar 12 meses;

Dengue: após 4 semanas;

Febre amarela: 6 meses após recuperação completa.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

18.
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20.

21.

https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=50788&categoryId=387#herpes-simples
 https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=60785&categoryId=388#herpes-genital
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=50697&categoryId=388#herpes-zoster
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=53029&categoryId=392#coronavirus-covid-19
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49717&categoryId=741#tuberculose-adulto
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=60183&categoryId=388#sifilis-adquirida
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49784&categoryId=741#dengue
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49787&categoryId=389#febre-amarela
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Impedimentos definitivos:

Teste positivo para vírus HIV, doenças associadas aos vírus HTLV I e II;

Uso de drogas ilícitas injetáveis;

Malária;

Mal de Parkinson;

Doença de Chagas;

Algum tipo de câncer;

Se submetido a transplante de órgãos ou medula;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49532&categoryId=392#hiv-aids
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=61542&categoryId=664#htlv
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=59711&categoryId=694#malariaDoença de Parkinson
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49539&categoryId=392#doenca-de-parkinson
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49452&categoryId=392#doenca-de-chagas
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49417&categoryId=400#cancer-de-prostata
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Impedimentos definitivos:

Hepatite após os 11 anos de idade;

Hepatite B ou C após ou antes dos 10 anos;

Hepatite medicamentosa: apto após a cura e avaliado clinicamente;

Hepatite A viral: após os 11 anos de idade, com exame do 
diagnóstico da doença, será avaliado pelo médico da triagem;

Tuberculose extra-pulmonar;

Hanseníase.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49396&categoryId=664#hepatite-b
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49390&categoryId=664#hepatite-c
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=49820&categoryId=694#hepatites-virais
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=60333&categoryId=388#infeccao-latente-pelo-mycobacterium-tuberculosis-iltb
https://nursebook.pebmed.com.br/conteudo/?id=51065&categoryId=741#hanseniase
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Uso de medicamentos x doação de sangue:

Alguns medicamentos podem impedir a doação de sangue (não suspender o uso de medicamentos  
para doação de sangue);

Anti-inflamatórios: inapto por 48 horas e contraindica a separação de plaquetas se o medicamento  
foi usado nos últimos 5 dias;

Antibióticos: aguardar 15 dias após suspensão do medicamento;

Corticoides: aguardar no mínimo 48 horas;

Antidepressivos: impedem por 30 dias após a suspensão do medicamento;
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Uso de medicamentos x doação de sangue:

Ansiolíticos: se dose elevada, contraindica a doação;

Anticoncepcional: não contraindica a doação;

Vermicida: aguardar 7 dias após o fim do tratamento;

Narguilé: aguardar 12 horas para a doação;

Anti-hipertensivo: impede a doação por 48 horas após o uso  
(Ex.:Metildopa, Clonidina, Propanolol, Atenolol, Carvedilol).
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Quem doa sangue para quem?
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O que é feito com o sangue após a doação?

Fracionamento: a bolsa de sangue total é centrifugada e separada em 03  
componentes - concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas e plasma;

Exames laboratoriais: realização de exames para determinar o grupo  
sanguíneo e para detectar doenças transmissíveis pelo sangue;

Liberação da bolsa: somente após a realização dos exames laboratoriais;

Transfusão: o sangue é utilizado principalmente nas emergências,  
cirurgias e em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas.
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https://lp.nursebook.com.br/nursebook/
https://whitebook.pebmed.com.br/home/
https://pebmed.com.br/
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