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Você sabe quais são os pré-requisitos básicos para se tornar um

 doador de sangue? Confira abaixo:

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial com foto;
 
Ter entre 16 a 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal 
(maiores de 60 devem ter feito uma doação prévia);
 
Pesar acima de 50kg;

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos no dia da doação;

Estar bem hidratado, ingerir bastante líquido antes e após à doação;

Dormir pelo menos seis horas na noite anterior à doação;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

Não ter realizado endoscopia/colonoscopia nos últimos 6 meses;
 
Não ter colocado piercing, feito tatuagem/maquiagem definitiva nos últimos 6 meses;
 
No caso de infecções e uso de antibióticos, o candidato estará apto à doação duas semanas 
após o fim do tratamento e desaparecimento dos sintomas;
 
Contato com caso de paciente com COVID-19: inapto por 14 dias do último contato;

Caso confirmado de COVID-19: inapto por 30 dias após completa recuperação;
 
Dengue: inapto por 30 dias;

A gestação é motivo de inaptidão temporária para doação de sangue por 12 semanas após o 
parto ou abortamento. Em caso de mulheres em período de lactação, o tempo de inaptidão 
é de 12 meses;

Cirurgias, vacinas e medicamentos: cada caso é avaliado individualmente. 
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Quantas vezes eu posso doar?

Mulheres: 
podem doar até 3 vezes em um 
período de 12 meses, com intervalo 
mínimo de 90 dias entre as doações. 

Homens: 
podem doar até 4 vezes em um 
período de 12 meses, com intervalo 
mínimo de 60 dias entre as doações. 

Para quem eu posso doar?

TIPAGEM SANGUÍNEA A TIPAGEM SANGUÍNEA B

TIPAGEM SANGUÍNEA AB TIPAGEM SANGUÍNEA O

A+

A-

Recebe de: A+, A-,O+ e O-

Doa para: AB+ e A+

Recebe de: A- e O-

Doa para: A+, A-, AB+ e AB- 

B+

B-

Recebe de: B+, B-,O+e O-

Doa para: B+ e AB+

Recebe de: B- e O-

Doa para: B+, B-, AB+ e AB- 

AB+

AB-

Recebe de: A+, B+, O+, AB+, 

A-, B-, O- e AB- Doa para: AB+ 

Recebe de: A-,B-,O- e AB-

Doa para: AB+ e AB- 

O+

O-

Recebe de: O+e O-

Doa para: A+, B+ e O+ e AB+

Recebe de: O- Doa para: A+, B+, 

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

Quais os benefícios de ser doador de sangue?

A  Lei 1.075 de 27 de março de 1950 dá direito à dispensa do ponto, no dia da doação de sangue para o

funcionário público civil de autarquia ou militar). A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê, em 

seu artigo 473, que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por 

um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 

comprovada.

Doar sangue é um ato de amor ao próximo.
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Onde eu posso doar?

Hemocentro São Lucas

SHIS QI 15 – Bloco O – Torre I- Térreo/Lago Sul Sala T 08 A

       (61) 3248-7272         2ª a 5ª feira, 8h às 17h | 6ª feira, 8h às 16h

Dentro do Centro Médico Brasília.

Hospital Brasília

SHIS Qi 15, Conjunto G - Lago Sul - Brasília-DF

       (61) 3704-9000

RT.: Dra. Maria de Lourdes Worisch (CRM-DF 9036) 

As informações dessa cartilha foram validadas e seguem as diretrizes do Hemocentro São Lucas.

Exame Imagem e Laboratório

       (61) 4004-3883

RT.: Dr. Sandro Pinheiro Melim (CRM-DF 12388)
exame
imagem e laboratorio
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