
 
 

Doe vida 
 

Em tempos de retomada de muitos serviços após as restrições mais severas 

impostas pela pandemia de Covid-19, a realidade que vemos é positiva em muitos 

aspectos, como o retorno de cirurgias e demais procedimentos de saúde que haviam 

sido suspensos. Mas é exatamente neste setor que um problema se apresenta como 

urgente, e como tal precisa de uma solução imediata que depende de cada um de 

nós: a necessidade de doação de sangue. 

 

Os diversos bancos de sangue espalhados pelo Brasil sempre emitem alertas sobre 

a baixa em seus estoques. 

 

Em maio, reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, revelou que o nível dos 

estoques no País estava menor que no período crítico da pandemia, e que, mesmo 

com a reabertura de muitos serviços, o número de doadores cresceu menos que o 

de cirurgias. 

 

No Estado de São Paulo, a Fundação Pró-Sangue informava em seu site (dados do 

dia 7 de junho de 2022), estoque estável de sangue apenas para os tipos AB+, AB- 

e B+; nível de alerta para o A+ e crítico para todos os demais (A-, B-, O+ e O-). 

 

Doar sangue é doar e salvar vida. Às vezes, mais do que uma. 

 



Em Mogi das Cruzes, temos o Banco de Sangue da Santa Casa, que atende de 

segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h. O hospital fica na rua Barão de Jaceguai, 

1.148, no Centro. Mas, antes de ir até lá, obtenha mais informações pelos telefones 

4799-2892 e 4728-4700 (ramal 4295) e saiba também os critérios para doação (veja 

abaixo). 

 

 

Critérios para doação: 

 

Ter entre 18 e 69 anos 

Pesar a partir de 55 quilos 

Respeitar os seguintes intervalos entre as doações: 60 dias para homens e no 

máximo 4 doações por ano/ 90 dias para mulheres e no máximo 3 doações por ano 

Não possuir piercing na língua e nas partes íntimas, devido ao risco permanente de 

infecção 

Não estar grávida ou em período 1 ano após parto ou não estar menstruada 

Não ter apresentado gripe ou febre nos últimos 15 dias 

Não ter tido Hepatite, Sífilis, Malária (maleita), em qualquer época da vida 

Não ter doença de Chagas ou morado em casa onde existe o inseto barbeiro 

(chupança) 

Não ser portador de epilepsia 

Não ser usuário de drogas 

Não ter ingerido álcool abusivamente nas últimas 24 horas 

Não ter feito tatuagem por prazo inferior de 1 ano 

 

Coronavírus: 

Quem foi infectado pelo coronavírus deve aguardar 10 dias 

Quem teve contato direto com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 deve 

aguardar 7 dias 

 

Vacina: 

Os que foram vacinados contra Covid-19 só podem doar sangue: 48 horas após cada 

dose da vacina Coronavac/Sinovac/Butantan, ou 7 dias após cada dose da vacina 

Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. 



 

Fonte: Banco de Sangue de Mogi das Cruzes 

(https://www.santacasamc.com.br/servicos/banco-de-sangue/) 
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