


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de junho/2022, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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Doação de Sangue 



1. O que é a doação de sangue? 

1

A doação de sangue é um gesto solidário de doar

uma pequena quantidade do próprio sangue para

salvar a vida de pessoas que se submetem a

tratamentos e intervenções médicas de grande porte

e complexidade, como transfusões, transplantes,

procedimentos oncológicos e cirurgias.
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O sangue também é indispensável para que

pacientes com doenças crônicas - como Doença

Falciforme e Talassemia - possam viver com mais

qualidade de vida, além de ser de vital

importância para tratar vítimas em situações de

emergência ou calamidades.
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1 única doação pode 

salvar até 4 vidas     

1 única doação pode 

salvar até 4 vidas     1



O sangue é insubstituível e 
sem ele ninguém pode viver. 

Por isso, o Ministério da Saúde reforça periodicamente

a importância de os brasileiros adotarem a cultura

solidária da doação regular e espontânea de sangue.
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2.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e

que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é

preciso apresentar documento oficial com foto e

menores de 18 anos só podem doar com

consentimento formal dos responsáveis.

Quais os requisitos 
para ser um doador?
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Para ser um doador é preciso estar em bom 
estado de saúde e seguir os seguintes passos: 

Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem 

a doação. Caso seja após alguma refeição, aguardar 2 horas.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar 

sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.
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Homens: 4 doações anuais                                                               

Mulheres: 3 doações anuais 

Frequência máxima de doação de sangue por ano: 

Intervalo mínimo entre as doações: 

Homens: 2 meses                                                              

Mulheres: 3 meses 
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Uma pessoa adulta tem, em 

média, 5 litros de sangue. 

3. Qual a quantidade de 
Sangue doado? 

Em cada doação, o máximo de 

sangue retirado é de 450 ml.
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Impedimentos para doação 

Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias 

após o desaparecimento dos sintomas.

Transfusão de Sangue: aguardar 1 ano. 

Apendicite, hérnia, varizes, 

amigdalectomia: aguardar 3 meses.

Vacinação: o tempo de impedimento 

varia de acordo com o tipo de vacina.

Quais são os impedimentos 

temporários para doar sangue? 

4.
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Impedimentos temporários: 

Amamentação: aguardar 

12 meses após o parto

Período Gestacional.

Período pós-gravidez: aguardar 90 dias 

(parto normal) e 180 dias (cesariana).

Procedimentos com utilização de 

endoscópio nos últimos 6 meses.

Extração dentária: 

aguardar 72 horas.
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Impedimentos temporários: 

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 

horas que antecedem a doação; 

Ter sido exposto a situações de risco para

infecções sexualmente transmissíveis

(aguardar 12 meses após a exposição).

Tatuagem e/ou piercing nos últimos

12 meses (piercing em cavidade oral

ou região genital impedem a doação).
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Impedimentos definitivos 
Não podem doar sangue: 

Pessoas que tiveram Hepatite após os 11 anos de idade. 

Pessoas que fazem o uso de 

drogas ilícitas injetáveis.

Pacientes com evidência clínica ou laboratorial das

seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo

sangue: Hepatites B e C, doenças associadas aos vírus

HTLV I e II, Doença de Chagas e portadores do vírus HIV.

Portadores de Malária.
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Como doar sangue? 

Pessoas com evidência clínica ou laboratorial das

seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo

sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV) doenças

associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas.

5.

Para ser um doador, basta procurar

as unidades de coleta de sangue, como os

Hemocentros, e checar se você atende

aos requisitos necessários à doação.
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Como doar sangue na FAB? 

Na FAB, o Banco de Sangue do Hospital de Aeronáutica dos

Afonsos (HAAF) recebe voluntários à doação durante todo o ano.

Horário de atendimento:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 11h30

Militares e civis podem doar sangue no HAAF, desde

que atendam aos requisitos necessários à doação.

6.
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Tipos sanguíneos7.
São 8 os Tipos Sanguíneos:

A+ (grupo sanguíneo A com fator Rh positivo)

B+ (grupo sanguíneo B com fator Rh positivo)

AB+ (grupo sanguíneo AB com fator Rh positivo)

O+ (grupo sanguíneo O com fator Rh positivo) A- (grupo sanguíneo A com fator Rh negativo)

B- (grupo sanguíneo B com fator Rh negativo)

AB- (grupo sanguíneo AB com fator Rh negativo)

O- (grupo sanguíneo O com fator Rh negativo)
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Quem doa para quem? 8.

Pode doar para AB+ e A+ 

A+ Pode receber de A+, A-, O+, O-

Pode doar para A+, A-, AB+, AB-

A- Pode receber de A- e O-

Pode doar para B+ e AB+ 

B+ Pode receber de B+, B-, O+, O-

Pode doar para B+, B-, AB+, AB-

B- Pode receber de B- e O-
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Pode doar para AB+ 

AB+ Pode receber de todos  

Pode doar para AB+ e AB-

Pode receber de A-, B-, O- e AB-

Pode doar para A+, B+, O+ e AB+

Pode receber de O+ e O-

Pode doar para todos  

O- Pode receber de O-

AB-

O+
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9. É seguro doar sangue? 

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido

e totalmente seguro. Não há riscos para o doador, porque

nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado,

o que elimina qualquer possibilidade de contaminação.
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Doe sangue, 
doe vida.
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Na Força Aérea Brasileira

acreditamos que cada pessoa deve

ser cuidada de forma integral. Por

isso, contamos com um serviço

completo de cuidados com a saúde

e apoio aos beneficiários para que

eles possam viver mais e melhor.

Cuidar e acolher é a nossa missão!

22



23

É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 
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