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Banco de Sangue de Ribeirão Preto faz campanha
de doação para o Carnaval
Estimativa é de que a queda seja de até 40% nas doações; unidade
funcionará no sábado e segunda-feira de Carnaval
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O Banco de Sangue de Ribeirão Preto entra em alerta devido à alta queda nas doações e ao aumento da demanda no período.
Para minimizar o problema, a unidade realiza uma campanha especial para a doação de sangue antes e durante o período, com
funcionamento normal no sábado (25), na segunda (27) e na quarta-feira de cinzas (01/03), das 7h às 18h, fechando apenas no
domingo (26) e na terça-feira (28).
A estimativa do Banco de Sangue é de que tenha ocorrido queda de aproximadamente 40% nas doações nos últimos dias. O objetivo
da campanha, portanto, 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 envolvendo vítimas.
O captador Eli Mendes, do Banco de Sangue de Ribeirão Preto, explica a importância da ação.
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“A época de Carnaval exige maior atenção dos profissionais da área da saúde, pois muitas pessoas viajam para aproveitar o feriado e
se esquecem de doar sangue. Fazemos a campanha para atender a todos os pacientes e não deixar os hospitais prejudicados”, diz.
Para doar basta comparecer ao Banco de Sangue, que está localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 895, no bairro Vila Seixas (atrás do
Hospital São Lucas). O local possui convênio para estacionamento de doadores.
Com doar
Os doadores 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 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 fez endoscopia deverá aguardar 6
meses após a realização do procedimento.
Banco de Sangue de Ribeirão Preto
A unidade é responsável por atender ao menos cinco hospitais da cidade e realiza cerca de 1.200 transfusões de sangue por mês.
Os interessados em doar não precisam agendar horário, basta comparecer à unidade na Rua Quintino Bocaiúva, 895, no bairro Vila
Seixas (atrás do Hospital São Lucas).
O horário de atendimento é das 7h às 18h, de segunda a sábado (exceto feriados). Para os doadores há estacionamento gratuito na
esquina das ruas Quintino Bocaiúva e Amadeu Amaral. Para mais informações pelo telefone (16) 3610-1515.
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