
IMIP
G E S T Ã O

SILVEIRAPELÓPIDAS
HOSPITALHOSPITAL

PELÓPIDAS SILVEIRA
HOSPITAL

PELÓPIDAS SILVEIRA IMIP
G E S T Ã O

  É a coleta de sangue de um doador voluntário para 

armazenamento e posterior utilização no tratamento de 
pacientes.

DOAÇÃO DE SANGUE

Por que doar sangue?  
  A transfusão de sangue e derivados faz parte do 

tratamento de muitos pacientes. Em algumas situações a 
necessidade dessa transfusão é emergencial.

  Todos os procedimentos médicos que necessitam 

transfusão de sangue precisam dispor de um fornecimento 
regular e seguro destes componentes, como no caso de 
cirurgias programadas (eletivas) ou de emergência.   

Quem pode doar sangue?  
  Pessoas saudáveis

  Idade entre 16 e 69 anos

  Peso acima de 50kg

OBS.: Antes da doação todos os doadores passarão por uma 
triagem médica 

Doar sangue é seguro?  
  Sim. Uma pessoa adulta possui em média 5000ml de 

sangue. Em uma doação, são coletados no máximo 450ml.

Essa quantidade de sangue é rapidamente reposta por um 
organismo saudável

Que cuidados devo ter para 
doar sangue?

  Estar descansado: ter dormido pelo menos 6h nas últimas 

24h

  Estar alimentado (evite alimentos gordurosos nas 4h que 

antecedem a doação)
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  Gripe ou febre nos últimos 07 dias 

  Ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12h 

  Gravidez e puerpério

  Realização de tatuagem nos últimos 12 meses

  Uso de medicamentos (exceto anticoncepcionais e 

medicamentos para controle da pressão arterial)

  Estar de posse de documento oficial, original, com foto

  Se você é menor de 18 anos: estar acompanhado por 

responsável

Como doar sangue para meu 
paciente internado no HPS? 

  Informe-se com a Enfermagem HPS em qual hemocentro 

pode ser realizada a doação

  No hemocentro, informe o nome do paciente e que ele 

está internado no Hospital Pelópidas Silveira 

  O comprovante da doação deve ser entregue no Serviço 

Social HPS ou no Setor de internamento do paciente

O que acontece com o 
sangue doado?

  Todo sangue doado é tratado e separado em diferentes 

componentes (hemácias, plaquetas, plasma e outros) 
podendo beneficiar mais de um paciente

  O sangue servirá para repor o banco de sangue do 

hemocentro, enquanto cada paciente recebe o componente 
necessário e compatível


