
 

 

 

 
 

CRITÉRIOS BÁSICOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE 
 

O QUE É PRECISO PARA DOAR SANGUE 

 Trazer documento oficial com foto; 

 Estar em boas condições de saúde, não estar gripado ou com outra infecção; 

 Estar descansado e alimentado (após as 11:00 horas o candidato deve almoçar e 

aguardar no mínimo 01 hora)
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; 

 Ter entre 16 e 69 anos de idade;
 
 

 O limite para a primeira doação será de 60 anos de idade; 

 Menores entre 16 e 17 anos de idade podem doar com acompanhamento e 

autorização do responsável legal
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; 

 Pesar mais de 55 kg; 
 

QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE 

 Quem teve hepatite após 11 anos de idade; 

 Doença de Chagas; 

 Homens e mulheres com múltiplos parceiros sexuais e que mantém relações 

sem o uso de preservativo; 

 Pessoas que compartilham seringas; 

 Pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ilícitas; 

 Pessoas infectadas pelo HIV e seus parceiros; 

 Quem teve câncer. 
 

DEVE AGUARDAR PARA DOAR SANGUE 

 Quem fez transfusão de sangue.......................................................................01 ano 

 Tatuagem, maquiagem definitiva, piercing............................................... 01 ano
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 Quem se submeteu a cirurgias .....................................................03 meses a 01 ano 

 Parto normal..................................................................................................03 meses 

 Dengue clássica ............................................................................01 mês após a cura 

 Dengue hemorrágica....................................................................06 meses após cura  

 Doença sexualmente transmissível-DST .......................................01 ano após cura 

 Gripe (após o término dos sintomas)...................................................02 semanas
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 Amamentação.......................................................parto ocorrido há mais de 01 ano 

 Medicação........................................................................................a critério médico 

 Piercing (oral e genital)................................................................01 ano da retirada 

 Procedimentos endoscópicos........................................................................06 meses 

                                                                                                                                                      

Elaboração em Junho de 2016, conforme RDC nº34 e Portaria nº158/Versão 05 

 

 

APÓS VACINAÇÃO AGUARDAR 
                                                                                                                                         

 

Antirábica (após a mordedura) 01  ano  

Rubéola / Sarampo / Varicela / BCG / Febre amarela 01  mês
 

Antitetânica / Antirábica (preventiva)
 
 48  horas 

Gripe (Influenza) / Hepatite A e B / HPV 48  horas 
 

 

INTERVALO ENTRE DOAÇÕES 

HOMENS............. 02 meses – Máximo 4 vezes anuais 

MULHERES........ 03 meses – Máximo 3 vezes anuais 

Apesar da realização de vários testes com o sangue doado, antes de sua liberação para 

outras pessoas, não existe 100% de segurança para o paciente/receptor, pois há um 

período chamado de janela imunológica, que é o tempo entre a contaminação por agentes 

infecciosos e a positividade do teste. Por isso é muito importante as respostas dadas 

durante a triagem clínica.  

EXAMES DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE REALIZADOS: 

Doença de Chagas, Hepatites B, Hepatite C, HIV I e II, HTLV e Sífilis.  

OUTROS EXAMES: Tipagem Sangüínea e Hemoglobina S.  
 

RECOMENDAÇÕES 

 Não ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação 

      (para quem bebe com moderação); 

 Não fumar 01 hora antes e após a doação; 

 Tomar café da manhã antes da doação (não estar em jejum); 

 Evitar alimentos gordurosos no dia da doação; 

 Ingerir líquidos em maior quantidade antes e depois da doação 

(sugestão: 02 copos de água antes da doação). 
 

 

A VIDA PODE CONTINUAR “DOE SANGUE" 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

HEMOCENTRO REGIONAL – DOURADOS/MS 
Rua: Waldomiro de Souza nº 295 – Vila Industrial 

CEP: 79.840-030 – Dourados/MS 

Fone: (67) 3424-4192 / (67) 3424-0400 

E-mail: hemocentrodourados@hemosul.ms.gov.br 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 
 

Segunda à Sexta-feira: das 7:00 hs às 12:30 horas. 

 

 HEMOCENTRO REGIONAL - DOURADOS 
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