
Doar sangue é um ato de amor
JUNHO VERMELHO

Procedimento é simples e seguro

O 
calendário “colorido” foi criado para conscien-

tizar a população sobre temas diversos envol-

vendo a saúde e conta com apoio constante 

do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Junho Vermelho 

foi assim escolhido em razão do Dia Mundial do Doador 

de Sangue, que acontece em 14 de junho. Por meio de 

um gesto solidário, é possível salvar pessoas que se sub-

metem a tratamentos e intervenções médicas de grande 

porte e complexidade, como transfusões, transplantes, 

procedimentos oncológicos e cirurgias.

Doar sangue é seguro. Uma pessoa adulta tem, em 

média, cinco litros de sangue, e na doação são coletados, 

no máximo, 450 ml, o que não afeta a saúde. O material 

coletado é separado em diferentes componentes (he-

mácias, plaquetas e plasma), podendo beneficiar vários 

pacientes com apenas uma doação. Não existe nenhum 

substituto para o sangue, e sem estoques adequados, 

muitas vidas podem ser perdidas.

Se quiser doar, basta procurar unidades de co-

leta de sangue, como os Hemocentros, e checar se 

atende aos requisitos necessários para doação. Exis-

tem impedimentos temporários e outros definitivos. 

No site do Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, é 

possível agendar uma doação e conferir como estão 

os estoques de cada tipo sanguíneo. De acordo com a 

última atualização (6/6), os estoques O+, O-, A-, AB- e 

B- estão em estado crítico.

Para auxiliar na reversão desse quadro, o TJSP, em 

parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCESP) e a Secretaria da Fazenda e Planejamen-

to (Sefaz-SP), participa da campanha ‘Você pode ser a 

segunda chance de alguém', que estimula seus inte-

grantes a doarem sangue. A primeira edição ocorreu 

no TCESP, no último dia 26. No dia 29 de agosto será a 

vez do Palácio da Justiça, sede do Judiciário paulista.
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Veja alguns dos requisitos e impedimentos para ser doador

Requisitos
• Ter entre 16 e 69 anos de idade

(maiores de 16 anos precisam de auto-

rização do responsável legal)

• Idade até 60 anos, se for a primeira

doação

• Pesar mais de 50 kg

• Boas condições de saúde

• Estar hidratado e alimentado antes

do procedimento (preferencialmente 

alimentos leves e não gordurosos)

• Estar descansado (mínimo de 6 horas 

de sono nas últimas 24 horas)

• Levar documento oficial com foto

(RG, CNH, Carteira de Trabalho)

Impedimentos
• Estar grávida ou amamentando

• Ter feito tatuagem ou maquiagem

definitiva há menos de 12 meses

• Ter feito endoscopia ou colonoscopia 

há menos de seis meses

• Ter tido febre, infecção bacteriana ou 

gripe há menos de 15 dias

• Ter tido malária ou visitado área endê-

mica de malária há menos de um ano

• Ter diabetes em uso de insulina ou

epilepsia em tratamento

• Ter feito uso de medicamentos anti-

-inflamatórios há menos de três dias 

(se a doação for de plaquetas)

• Vacinação: o tempo de impedimento 

varia de acordo com o tipo de vacina

Quem doa para quem?



software
https://www.tjsp.jus.br/eleicoesorgaoespecial
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NOTA: EVENTUAIS PROCESSOS ADIADOS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PODERÃO SER 
FORMULADOS NO DIA DA SESSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, I E III, DO RITJSP; ADMITINDO-SE TAMBÉM PEDIDOS 
DE INSCRIÇÃO PRÉVIA APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA PAUTA NO DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A SER ENDEREÇADO 
PARA O E-MAIL CSM@TJSP.JUS.BR, ATÉ AS 18 HORAS DO DIA ÚTIL ANTERIOR AO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 146, II, DO RITJSP, CONTENDO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROCESSO (NÚMERO DO FEITO, 
ÓRGÃO JULGADOR, PARTE REPRESENTADA E NOME DO ADVOGADO). MEMORIAIS PODERÃO SER ENCAMINHADOS 
PARA OS E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES, DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstitucionais.


