
Em 14 de junho comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. 

A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde para 
conscientizar a população sobre a importância desse ato 

que salva milhares de vidas em todo o mundo. 



A Campanha Junho Vermelho foi criada 
pelo Ministério da Saúde, em 2015. 

A escolha do mês de junho está relacionada 

à chegada do inverno, já que com a queda 

da temperatura e o aumento do número de  

casos de doenças respiratórias, os estoques 

dos hemocentros ficam mais baixos. 

Além disso, em 14 de junho celebra-se 
o Dia Mundial do Doador de Sangue.  



O que é a doação? 

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma 

pequena quan�dade 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.



Além de pessoas que se submetem a procedimentos e 

intervenções médicas, o sangue também é indispensável para 

que pacientes com doenças crônicas graves - como Doença 

Falciforme e Talassemia - possam viver por mais tempo e com 

mais qualidade, além de ser de vital importância para tratar 

feridos em situações de emergência ou de calamidades. 



Uma única doação pode salvar 
até quatro vidas. 

O sangue é insubs�tuível e sem ele é impossível viver. Faça a sua parte! 

Um simples gesto de amor e solidariedade pode salvar vidas!  



Como ser um doador de sangue? 

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com bom estado 

de saúde 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 consen�mento formal dos responsáveis. 



Qual o intervalo entre as doações? 

Homens: 

Mulheres: 

De 2 em 2 meses, sendo, no máximo, 4 vezes ao ano

3 em 3 meses, sendo, no máximo, 3 doações anuais



Como doar sangue? 

Para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta de sangue, 

como os Hemocentros, para checar se você atende aos requisitos 

necessários para a doação. Existem impedimentos temporários e 

também impedimentos defini�vos. No mais, basta estar imbuído 

pelo desejo de ajudar o próximo.



Como doar sangue em 
Unidades de Saúde da FAB? 

O Banco de Sangue do Hospital de Aeronáu�ca dos Afonsos 
(HAAF) recebe voluntários à doação durante todo o ano. 

Horário de Atendimento:
de segunda à sexta-feira, das 07 h às 11 h 30 min. 



Seja um doador no Banco 
de Sangue do HAAF: 

Militares e Civis podem participar;

Idade entre 16 (com autorização 
 do responsável) e 69 anos; e

Pesar no mínimo 50Kg;

Apresentar documento original com 
foto emitido por órgão ocial. 



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 reu�lizado, o 

que elimina qualquer possibilidade de contaminação. 



Doe sangue, salve vidas! 
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