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Com o apoio do 

Instituto Português 

do Sangue 

Cada um de nós tem em circulação 5 

a 6 litros de sangue, dependendo da 

sua massa corporal! 

De todo o seu sangue o dador ape-

nas irá dar cerca de 450ml (1 saco). 

O sangue doado é rapidamente re-

posto pelo organismo humano! 

Mas, uma vez dador não se pode   sê

-lo todos os dias… 

...os homens podem dar sangue de 3 

em 3 meses (4 vezes ao ano) 

… as mulheres podem dar sangue de 

4 em 4 meses (3 vezes ao ano) 

 

 

Todo o material utilizado na recolha é usa-

do uma única vez (consigo) e está esteri-

lizado. 

Não faça da ignorância uma desculpa para 

não dar sangue! 



Actualmente, apesar dos avanços científico-tecnológicos, 

ainda, não é possível fabricar-se sangue artificialmente. 

Só o Ser Humano pode doar sangue ao seu semelhante! 

Além disso, o sangue existente nos serviços de sangue 

dos hospitais e clínicas depende diariamente de todos os 

que decidem dar sangue, de boa-vontade, regularmente , 

partilhando um pouco da sua saúde com quem a perdeu! 

                    A partir dos 18 e até aos  

                    65 todos podemos ser da-

dores de Sangue desde que: 

 sejamos saudáveis 

 tenhamos peso igual ou superior a 

50Kg 

Mas, atenção se... 

...teve/tem relações sem segurança 

...tomou/toma drogas injectáveis 

...sofre de diabetes, hepatite B ou he-

patite C, hipertensão ou epilepsia 

...foi operado ou fizeste uma endosco-

pia ou uma tatuagem ou puseste um 

piercing nos últimos 6 meses 

…estive grávida nos últimos 12 meses 

NÃO PODERÁ  

DAR  

SANGUE! 

 

É um tecido sanguíneo constituído por várias células 

sanguíneas (glóbulos vermelhos ou hemácias ou eritró-

citos, glóbulos brancos ou leucócitos, e plaquetas san-

guíneas ou trombócitos) suspensas num líquido chama-

do plasma (composto por água, sais minerais, nutrien-

tes, etc). 

Tem as funções de defesa contra microorganismos pa-

togénicos, e de transporte do oxigénio e de outras subs-

tâncias benéficas até às células e de recolher os produ-

tos tóxicos resultantes da actividade das células do nos-

so corpo. 

Simplesmente aparecer bem disposto

(a) no local anunciado para a realiza-

ção da Colheita de Sangue! 

Não deve vir em jejum! Tome, 3 horas 

antes, o seu pequeno-almoço ou uma 

refeição ligeira pobre em gorduras e 

em sal! 

Não ingira bebidas alcoólicas se vier 

dar sangue! 

Todo o percurso da dádiva de Sangue 

· inscrição 
· consulta médica 
· colheita do sangue 
· refeição 
 

...demora cerca de 30 minutos! São 30 minutos 

que podem salvar uma Vida! Pense nisso! 


