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Se as pessoas pararem de doar sangue, além da crise que o Brasil enfrenta com 
o surto do coronavirus, poderemos também enfrentar uma grande crise de 
desabastecimento de sangue. A doação de sangue é essencial à vida de 
inúmeros pacientes internados no hospital.

As estruturas do local de doação estão adequadas e preparadas para receber os 
doadores. As precauções de contágio devem ser mantidas, mas o ato solidário não pode 
parar. Convocamos todas as pessoas saudáveis a comparecerem ao Banco de Sangue 
para realizar sua doação e garantir aos pacientes necessitados maior esperança de vida. 

O ato de doação não oferece riscos de contaminação pelo coronavírus.

ATENÇÃO!

Agendamento de pequenos grupos de doadores 
para evitar horários com grandes aglomerações

Disponibilização de lanche aos doadores em 
local reservado somente a doadores de sangue

Disponibilização de transporte para os doadores

No Banco de Sangue do Hospital Samaritano, há muitos motivos para os doadores virem 
realizar sua doação com tranquilidade, pois ficamos localizados em ambiente com acesso 
fácil e várias medidas de segurança foram adotadas:

MEDIDAS DE SEGURANÇA
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Disponibilização de mais salas de espera para 
evitar aglomerações

Equipe treinada e orientada para lidar com a 
situação atual

Reforço na assepsia de equipamentos e área 
física com antissépticos hospitalares

Candidatos que tenham se deslocado ou que 
sejam procedentes de regiões com casos 
confirmados, nacionais ou internacionais, ou que 
tiveram contato, nos últimos 30 dias, com 
pessoas que apresentaram diagnóstico clínico 
e/ou laboratorial de infecção ou contato com 
casos suspeitos em avaliação pelos vírus SARS, 
MERS e/ou 2019-nCoV deverão ser considerados 
inaptos por 30 dias após o retorno destas áreas 
ou após o último contato com essas pessoas

Dispensers com álcool gel 70% a disposição nas 
dependências do Banco de Sangue

Candidatos que apresentarem sintomas de gripe 
e/ou resfriado devem aguardar 30 dias após 
cessarem os sintomas

Candidatos que viajaram para o exterior devem 
aguardar 30 dias após a data de retorno 

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO
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Caso necessário, considerar as informações 
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em 
www.saude.gov.br/listacorona

Candidatos que foram infectados pelos vírus 
SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, após diagnóstico 
clínico e/ou laboratorial, deverão ser 
considerados inaptos por um período de 90 dias 
após a completa recuperação (assintomáticos e 
sem sequelas que contraindiquem a doação)

Doem sangue antes de participarem da 
campanha de vacinação contra a gripe

Estima-se que, se a população 
não se mobilizar e fazer sua 
parte doando sangue, as 
quedas nos estoques de 
sangue comprometerá o 
atendimento aos pacientes 
em tratamento.

Dúvidas ou Informações
Ligue: (11) 3821-5852


