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Banco de sangue do Santa
Teresa em Petrópolis, RJ,
precisa de doações

PUBLICIDADE

Doações tiveram queda de 40%, segundo a unidade de saúde.
Campanha acontece durante o Carnaval.
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Doações tiveram queda de 40%, segundo o hospital
(Foto: Eder Ribeiro/ EPTV)
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Neste Carnaval, o Banco de Sangue do
Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na
Região Serrana do Rio, entrou em alerta
devido à queda nas doações e ao aumento
da demanda no período. Para ajudar a
minimizar o problema, a unidade está
realizando uma campanha especial para a
doação de sangue durante o período, com
funcionamento normal neste sábado (6),
domingo (7), segunda (8) e quarta-feira
(10), das 7h as 18h, fechando apenas na
terça-feira (9).

Segundo informações da unidade de saúde,
houve uma queda de aproximadamente
40% nas doações dos últimos dias. O objetivo da campanha é atrair doadores para reforçar
o estoque no período do Carnaval, época em que a demanda sobe consideravelmente em
razão do aumento do número de acidentes nas estradas.
Segundo o captador Alexandre Paladino, do Banco de Sangue Santa Teresa, “nos feriados,
em geral, as pessoas viajam para aproveitar. No entanto, é uma das épocas mais sensíveis
para os hospitais", conta.
Cerca de 15 minutos já são suficientes para ajudar a salvar a vida de até três pessoas
através dos subprodutos do sangue, como plasma, plaqueta, hemácias e crioprecipitado.
Vale lembrar que apenas 1,8% da população brasileira é doadora de sangue, enquanto o
percentual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que entre 3% e 5%
pratiquem este ato solidário.
Para doar basta comparecer ao Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa, na Rua
Paulino Afonso, 477, bairro Bingen. O local possui estacionamento para doadores.
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Critérios para doar
Os interessados precisam pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde.
Não é necessário fazer jejum, mas é preciso esperar 3 horas após o almoço ou a ingestão
de alimentos gordurosos. No local, basta apresentar um documento oficial com foto e ter
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entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização e estar acompanhados por
um responsável).
O voluntário não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.
Quem tiver feito tatuagem e/ou piercing recentemente precisa aguardar 12 meses após o
procedimento, e quem fez endoscopia deverá aguardar 6 meses após a realização do
procedimento.
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