
Requisitos Básicos para Doação de Sangue:

• Apresentar documento oficial com foto
• Estar em boas condições de saúde
• Ter entre 16 a 69 anos (menor de 18 anos deve apresentar autorização 
dos pais; maiores de 60 devem ter feito uma doação prévia)
• Peso igual ou superior a 50 Kg
• Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos
• Ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas
• Respeitar o intervalo mínimo entre as doações: Homens – 60 dias, 
Mulheres – 90 dias

Impedimentos temporários:

• Ter realizado endoscopia/colonoscopia nos últimos 6 meses.
• Ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas.
• Ter colocado piercing, feito tatuagem/maquiagem definitiva nos últimos 
6 meses.
• Gripe/febre ou qualquer infecção em atividade. Aguardar duas semanas 

após a cura.
• Contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 30 

dias.
• Caso confirmado de COVID-19 90 dias após a cura.
• Dengue nos últimos 30 dias.
• Gravidez ou amamentação.
• Cirurgia de grande porte nos últimos 12 meses, médio e pequeno porte nos
últimos 6 meses.
• Comportamento de risco para DST´s (múltiplos parceiros, 
hábitos promíscuos, usar ou ter parceiro usuário de drogas ou 
tóxicos) nos últimos 12 meses.

Cuidados pós-doação

• Evitar dobrar o braço puncionado por aproximadamente 20 minutos



• Evitar esforços físicos exagerados no dia por pelo menos 12 horas
• Aumentar a ingestão de líquidos
• Não fumar por cerca de 2 horas e evitar bebidas alcoólicas por 6 horas
• Manter o curativo no local da punção por pelo menos 4 horas

Quantas vezes posso doar??

• Homens: até 4 doações por ano
• Mulheres: até 3 doações por ano

HEMOCENTRO SÃO LUCAS - TERAPIA CELULAR (UNIDADE 
BRASÍLIA)
SHIS QI 15 BLOCO O – CENTRO MÉDICO BRASÍLIA - TORRE I -
TÉRREO (anexo ao Hospital Brasília) - LAGO SUL 
TEL: 61. 3248-7272
ATENDIMENTO: SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 08 ÀS 
17H SEXTA-FEIRA DAS 08 ÀS 16H


