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Dengue e H1N1 derrubam
doações no banco de
sangue de Ribeirão Preto
Conheça os mitos e verdade sobre a
doação e saiba como é possível ajudar a
reforçar o estoque e salvar vidas
08h50 | 05/04/2016
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Surtos de gripe e dengue derrubam
estoques de sangue em Ribeirão Preto
(foto: Tiago de Brino / Especial)

Com a chegada do outono, existem vários motivos para
comemorar. A mudança de cor das folhas, o tempo
mais frio, aquele cobertor antigo que é uma excelente
companhia nas noites em casa. Porém, no Banco de
Sangue de Ribeirão Preto, a mudança de estação é
motivo de preocupação.
Com o aumento de pessoas com doenças como a gripe,
dengue, zika e crises alérgicas, o número de doações
cai bastante, pois, após ter tido alguma dessas
doenças, é necessário esperar 30 dias para voltar a
doar."Nós precisamos de 50 bolsas de sangue por dia,
porém estamos conseguindo 14, 17 bolsas", explica Eli
Mendes, captador de doadores no Banco de Sangue.
De acordo com ele, uma bolsa de 450 ml – a
quantidade doada por uma pessoa – pode salvar até
quatro adultos ou dez bebês. Porém, você sabe se é
necessário ir alimentado e descansado antes de doar?
E quem fez uma tatuagem, pode doar? Para chegar
preparado, conheça alguns mitos e verdades da doação
de sangue.
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Mitos e verdades sobre a doação de sangue
Não é permitido doar sangue mensalmente
VERDADE. A doação de sangue deve realizada com intervalo mínimo de 60 dias para homens e 90 dias para
as mulheres. Além disso, em um período de 12 meses, existe um número máximo de doações permitidas.
Enquanto os homens podem doar quatro vezes durante um ano, as doadoras podem fazer o procedimento três
vezes.

É necessário agendar um horário para realizar a doação
MITO. Não é necessário agendar um horário, mas o doador deve levar um documento com foto para fazer o
procedimento.

O peso influencia na doação
VERDADE. O peso do voluntário deve ser a partir de 50 quilos.

Idosos não podem doar sangue
MITO. Atualmente, pessoas entre 16 e 60 anos podem realizar o ato de doação. Entretanto, se a pessoa já
doou anteriormente, a idade aumenta para 69 anos. “Como o sistema já passou por aquele processo antes, ele
já se adaptou”, afirma Eli 
Mendes, captador de doadores no Banco de Sangue.

Quem fez uma tatuagem ou piercing não pode doar
MITO. Não há impedimento, mas sim cuidados. Quem possui piercing na língua deve ficar um ano sem usar
o enfeite para doar. Já os que fizeram uma tatuagem, ou piercing em outro lugar que não seja a boca, a
doação pode ser feita após um ano.
Doação de sangue
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Sete anos depois, nada de
parque em Ribeirão Preto!

Anunciado em 2009 para ser o maior parque
ecológico da cidade, Rubem Cione virou uma ocupação
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Professores municipais
protestam na Prefeitura de
Ribeirão Preto

Docentes pedem para que sejam tomadas medidas mais eficazes
de proteção contra o H1N1, após morte de professora
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Polícia investiga morte de jovem
após cirurgia

Ele fez implante de silicone no glúteo e passou
mal em seguida
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Transerp abre credenciamento
para venda de cartões da Área
Azul

Comerciantes de Ribeirão Preto que quiserem comercializar o
cartão devem entregar proposta
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Odontologia da USP Ribeirão é a
9ª melhor do Mundo

Universidade de São Paulo está entre as 50
melhores universidades do planeta e ainda presta serviço
gratuito à população
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