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PREVENÇÃO E SAÚDE

Para quem vai a doação? Quem não pode doar?

Você sabia que em apenas uma 
doação de sangue você pode 
salvar até quatro vidas? Não 
foi à toa que esse gesto voluntário 
ganhou uma data instituída 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

?

Em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, 
celebrado em 14 de junho, preparamos esse material para 

esclarecer as principais dúvidas sobre o tema. 



 

voltar

Doações sanguíneas são seguras? 

Sim, totalmente! Durante o procedimento são utiliza-
dos apenas materiais descartáveis. O risco de ocorrer 
qualquer tipo de contaminação é zero. 

Qual é a quantidade de sangue que será  
retirada do meu corpo?

O máximo de sangue extraído em cada doação é de 
450 ml. Importante lembrar que temos, em média, 
5 litros de sangue e que, depois do procedimento, o 
volume retirado será recuperado pelo organismo em até 
24 horas.

Para quem vai a doação? 

Para alguns pacientes, as doações sanguíneas são 
indispensáveis, por exemplo, em cirurgias de grande 
porte ou de emergência, procedimentos oncológicos 
e tratamentos de patologias hematológicas diversas, 
como Doença Falciforme e Talassemia.



 

voltar

Gostei da ideia! Posso doar sempre que quiser? 

Infelizmente, não. O intervalo mínimo entre as  
doações é de dois meses para homens e três meses 
para mulheres. 

Todo mundo é um doador em potencial? 

Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos de idade, 
que pesem mais de 50 kg e estejam em bom estado de 
saúde. Vale lembrar que menores de 18 anos só podem 
realizar o procedimento mediante a autorização dos 
pais.

Quem não pode doar?

Não podem doar sangue pessoas que tiveram hepa-
tite após os 11 anos de idade, usuários de drogas 
ilícitas injetáveis, além de portadores das seguintes 
doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, 
AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I 
e II e doença de chagas.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelo 
coronavírus deverão ser considerados inaptos por um período 
de 30 dias após a completa recuperação.

Quer ajudar a salvar vidas?

  
Acesse o link  
https://www.saude.gov.br/saude-de-
a-z/doacao-de-sangue  
para descobrir, no site do Ministério 
da Saúde, o Hemocentro mais próxi-
mo de você!
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