
Condições para doar sangue 

Para ser doador, é importante que você conheça alguns pré-requisitos. Verifique se você atende a 

estas condições: 

Intervalo após vacina COVID-19:  

• CoronaVac (Sinovac – Instituto Butantan) e Covaxin (Bharat Biotech – Índia): 48 horas 

• ChAdOx1nCoV-19 (AZD1222), Covishield (AstraZeneca – Oxford – Fiocruz) e demais 

vacinas: 07 dias 

• Sintomas (reação) após a vacina: 07 dias após melhora dos sintomas 

• Estar em boas condições de saúde: 

• Ter entre 16 a 69 anos; 

o Doadores com 16/17 anos poderão doar mediante apresentação de um termo 

preenchido pelo responsável legal e apresentação dos documentos 

(documentos oficiais com órgão expedidor do doador e cópia legível do 

responsável que assinou a autorização).  

• Idade até 60 anos, se primeira doação; 

• Intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens; 

• Pesar mais do que 50 kg; 

• Não estar em jejum; 

• Após o almoço ou jantar, aguardar pelo menos 3 horas; 

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas; 

• Não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses; 

• Não estar grávida ou amamentando; 

• Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses; 

• Não ter piercing em cavidade oral ou região genital, após retirada aguardar 12 meses 

• Não ter colocado piercing  há menos de 6 meses; 

• Não ter realizado procedimentos estéticos nos últimos 3 meses (eletrolise, 

micropigmentação, carboxiterapia, mesoterapia,  botox , preenchimento com colágeno 

e acido hialurônico);  

• Não ter feito endoscopia ou colonoscopia há menos de 6 meses; 

• Não ter tido febre, infecção bacteriana ou gripe há menos de 15 dias; 

• Não ter tido COVID-19 há menos de 30 dias; 

• Não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão 

(hepatite após 11 anos, hepatite B ou C, doença de chagas, sífilis, AIDS, HIV, HTLV I/II); 

• Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano; 

• Não ter tido malária; 

• Não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento; 

• Não ter feito uso de medicamentos anti-inflamatórios há menos de 3 dias se doação de 

plaquetas; 

• Apresentar resultado negativo recente de exames sorológicos se doação de plaquetas; 

• Implante dentário: em caso de enxerto ósseo é necessário informar qual material 

utilizado (tempo de recusa varia de 1 ano a definitivo). 

ATENÇÃO: Uso de medicamentos, outras doenças, tratamento dentário, cirurgias, vacinas, 

viagens, piercing são avaliados individualmente. O questionário é extenso e pode haver outros 

critérios de exclusão detectados somente durante a entrevista. 

Para doar sangue, basta dirigir-se ao Banco de Sangue do Hospital Israelita Albert Einstein 

portando documento de identidade com foto e órgão expedidor legível. 

https://www.einstein.br/Documentos%20Compartilhados/autorizacao-para-doadores-menores-idade.pdf
https://www.einstein.br/Documentos%20Compartilhados/autorizacao-para-doadores-menores-idade.pdf


Conheça algumas situações que podem impedir temporariamente ou definitivamente a 

doação de sangue: 

• Doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes e infecciosas; 

• Alergia grave (asma grave ou antecedentes de anafilaxia); 

• Hemoglobina abaixo do valor recomendado para a doação de sangue no teste de 

"anemia" feito durante a entrevista; 

• Tumores; 

• Cirurgias (tempo de inaptidão varia de 1 mês a recusa definitiva); 

• Vacinação recente (tempo de inaptidão varia de 48 horas a 1 ano); 

• Infecção (ou suspeita de infecção) pelos vírus de Dengue, Zika ou Chikungunya – Os 

sintomas destas doenças são: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores articulares, 

manchas vermelhas na pele, dor ocular, náuseas/vômitos, diarreia; 

• Parceiros (as) que tiveram contado sexual nos últimos 30 dias com indivíduos com 

diagnostico de arbovirose ( Zika, Chikungunya, Dengue); 

• Ter visitado/residido em áreas de risco para malária há menos de 12 meses. Todos os 

estados da região Norte do Brasil e alguns países das Américas Central e do Sul, África, 

Ásia e Oceania são considerados áreas de risco; 

• Ter visitado/residido em áreas de risco para a doença da "vaca louca" (Reino Unido 

Republica da Irlanda e alguns países da Europa); 

• Ter visitado/residido em áreas de risco de contágio pelo Vírus do Nilo Ocidental há 

menos de 30 dias (algumas regiões dos Estados Unidos); 

• Ter visitado áreas de risco para infecção pelos vírus Chikungunya, Febre Amarela e Zika 

há menos de 30 dias. Relação de alguns estados considerados endêmicos no âmbito 

nacional: 

• Para Chikungunya: Espirito Santo; 

• Para Zika: em 2020 e 2021 nenhum estado nacional é considerado endêmico até que 

ocorra nova atualização. 

 

As áreas endêmicas (nacionais e internacionais) podem sofrer alterações conforme 

boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. 

Em caso de dúvida ou para informações mais específicas sobre regiões de risco para 

qualquer um dos agentes infecciosos citados, entre em contato com o Banco de  Sangue 

ANTES de se deslocar para o mesmo. 

 


