
HHEEMMOOCCIIOONNEE  

 

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Hemocione estará no campus Humaitá II do Colégio Pedro II. O 

evento promovido pelo HEMORIO, com apoio da direção e da equipe de Biologia e Ciências, ocorrerá no 

dia 09 de julho. Mais uma vez contamos com a presença de todos, unidos nessa grande corrente de 

solidariedade. 

 

• REQUISITOS BÁSICOS PARA DOAR SANGUE: 

- Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista 

ou carteira do conselho profissional). 

- Estar bem de saúde. 

- Ter entre 18 e 69 anos. 

- Jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais. No dia da doação, 

obrigatoriamente, deverão apresentar a declaração de consentimento, acompanhada do documento de 

identidade do responsável, original ou cópia autenticada. 

- Pesar, no mínimo, 50 Kg. 

- Não estar em jejum, porém, evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. 

- Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação. 

 

• ALGUMAS SITUAÇÕES QUE IMPEDEM, PROVISORIAMENTE, A DOAÇÃO DE SANGUE: 

- Febre acima de 37°C. 

- Gripe ou resfriado. 

- Gravidez atual: 90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana. 

- Amamentação. 

- Uso de alguns medicamentos. 

- Anemia. 

- Cirurgias. 

- Extração dentária recente. 

- Tatuagem ou colocação de piercing: um ano sem doar. 

- Em caso de retirada de piercing na cavidade oral ou região genital: um ano sem doar após a remoção. 

- Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina. 

- Transfusão de sangue: impedimento por um ano. 

 

Data: 09 de julho de 2019 

Horário: 10 às 16 horas 

Realização: HEMORIO 

Organização: Guilherme Santiago e Vítor Pinheiro 

Apoio: equipe de Biologia e Ciências e direção do campus Humaitá II 

 

VVEENNHHAA  EEMMOOCCIIOONNAARR  NNOO  CCPPIIII  HHUUMMAAIITTÁÁ!!    


