
DOE SANGUE. DOE VIDA.

A salvação de uma vida
corre em suas veias!

 No ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)
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mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)

A salvação de uma vida
corre em suas veias!



 No ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

DOE SANGUE. DOE VIDA.

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)

A salvação de uma vida
corre em suas veias!



 No ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

DOE SANGUE. DOE VIDA.

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)

A salvação de uma vida
corre em suas veias!



 No ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

DOE SANGUE. DOE VIDA.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)

A salvação de uma vida
corre em suas veias!
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Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

DOE SANGUE. DOE VIDA.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)

A salvação de uma vida
corre em suas veias!



 No ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)

Núcleo de Qualidade de Vida do Servidor - NQVS/PROGEPE
Departamento de Comunicação e Eventos

A salvação de uma vida
corre em suas veias!



 No ano de 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) instituiu o dia 14 de 
Junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de homenagear e 
agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. 
 Em 2015, com o tema "Obrigado por salvar minha vida", a OMS busca encorajar 
doadores de todo o mundo a doar sangue de forma regular e voluntária. Para sensibilizar 
as pessoas, adotou o slogan "Doe voluntariamente, doe frequentemente. Doar 
sangue é importante".
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão também quer 
incentivar a adesão dos seus servidores e alunos  a essa campanha.
 As doações de sangue ajudam a salvar milhões de vidas a cada ano, aumentam a 
esperança e a qualidade de vida de pacientes com condições de risco, e apoiam 
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
 Para mostrar o que é preciso para doar e se você está apto, preparamos esta 
cartilha para esclarecer suas dúvidas.
 Entre conosco nesta corrente do bem, abrace esta causa e salve vidas!

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Núcleo de Qualidade de Vida

Requisitos básicos:
• Estar em boas condições de saúde.
• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, precisam de autorização)
• Pesar no mínimo 50kg.
• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).
• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Respeitar os intervalos para doação:

• Homens - 60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses).
• Mulheres - 90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses).

Alguns impedimentos:
• Por 48 horas:
- Se recebeu vacinas, como: cólera, poliomielite, difteria, tétano, febre tifóide (injetável), 
meningite, coqueluche, pneumococo e/ou gripe;

• Por sete dias:
- Se teve diarreia;
- Após terminarem os sintomas de gripe ou resfriado;
- Após a cura de conjuntivite;
- Implante dentário;
- Extração dentária (verificar uso de mediação);
- Tratamento de canal (verificar medicação);

• Por duas semanas:
- Após o término do tratamento de infecções bacterianas;
- Após a cura de rubéola;
- Após a cura de erisipela;

• Por três semanas:
- Após a cura de caxumba;
- Após a cura de varicela (catapora);

• Por quatro semanas:
- Se recebeu vacina de vírus ou bactérias vivos e atenuados. Ex.: poliomielite oral (sabin), 
febre tifóide oral, caxumba, febre amarela, sarampo, bcg, rubéola, catapora, varíola etc;
- Se recebeu soro antitetânico;
- Após a cura de dengue;
- Cirurgia odontológica com anestesia geral;

• (HOMENS) Por oito semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 16 semanas se 
houve doação dupla de hemácias por aférese;

• (MULHERES) Por 12 semanas:
- Após uma doação de sangue. Esse período deve ser ampliado para 24 semanas se foi doação 
dupla de hemácias por aférese;
- Após parto normal ou abortamento;

• Por três meses (independente se homem ou mulher):
- Se foi submetido a apendicectomia;
- Se foi submetido a hemorroidectomia;
- Se foi submetido a hernioplastia;
- Se foi submetido a ressecção de varizes;
- Se foi submetido a amigdalectomia;

• Por seis meses a 01 ano:
- Se foi submetido a uma cirurgia de grande porte como por exemplo: colecistectomia, histerecto-
mia, tireoidectomia, colectomia, esplenectomia pós trauma, nefrectomia etc;
- Após a cura de toxoplasmose comprovada laboratorialmente;
- Qualquer exame endoscópico (endoscopia digestiva alta, colonoscopia, rinoscopia etc); se com 
biópsia, é necessária avaliação do resultado da mesma.

• Por 12 meses:
- Se recebeu uma transfusão de sangue, plasma, plaquetas ou hemoderivados.
- Se recebeu enxerto de pele ou de osso;
- Se sofreu acidente se contaminando com sangue de outra pessoa;
- Se teve acidente com agulha já utilizada por outra pessoa;
- Se teve contato sexual com alguma pessoa com aids ou com teste positivo para HIV;
- Se teve contato com prostituta ou com outra pessoa que recebeu ou pagou com dinheiro ou 
droga pelo ato sexual;
- Se teve contato sexual com usuário de droga endovenosa;
- Se teve contato sexual com pessoa que tenha recebido transfusão de sangue nos últimos 12 
meses;
- Se teve relação sexual com pessoa com hepatite;
- Se mora na mesma casa de uma pessoa que tenha hepatite;
- Se fez tatuagem;
- Se fez piercing

(se feito em local sem condições de avaliar a antissepsia: aguardar 12 meses após realização; 
com material descartável e feito em local apropriado: aguardar 6 meses após realização; 
se feito na mucosa oral ou genital: inapto enquanto estiver com o piercing e apto após 12 
meses da retirada).
- Se teve sífilis ou gonorreia;
- Se foi detido por mais de 24 horas;

• Por cinco anos:
- Após a cura de tuberculose pulmonar;

• Nunca poderá ser doador de sangue se:
- Tem ou teve um teste positivo para HIV;
- Teve hepatite após os 10 anos de idade;
- Já teve malária;
- Tem doença de chagas;
- Recebeu enxerto de duramater;
- Teve algum tipo de câncer, incluindo leucemia;
- Tem graves problemas no pulmão, coração, rins ou fígado;
- Tem problema de coagulação de sangue;
- É diabético com complicações vasculares;
- Teve tuberculose extra-pulmonar;
- Já teve elefantíase;
- Já teve hanseníase;
- Já teve calazar (leishmaniose visceral);
- Já teve brucelose;
- Tem alguma doença que gere inimputabilidade jurídica;
- Foi submetido a gastrectomia total;
- Foi submetido a pneumectomia;

- Foi submetido a esplenectomia não decorrente de trauma;
- Se foi submetido a transplante de órgãos ou de medula;

Algumas situações não estão incluídas nesta lista e serão definidas no ato da 
triagem clínica pela enfermeira ou pelo médico que realizará o seu questionário.

Fontes:

Fundação Pró-Sangue (http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/requisitos_basi-

cos_para_doacao)

Minha Vida (http://www.minhavida.com.br/saude/materias/11475-uma-uni-

ca-doacao-de-sangue- pode-salvar-ate-quatro-vidas)
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A salvação de uma vida
corre em suas veias!


