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Doação chega de todos os cantos
Através do gesto de 
doadores da região, 
Banco de Sangue 
Hemovida, de Santa 
Cruz, realiza entre 20 
e 30 coletas por dia

Requisitos
Estar em boas condições 
de saúde;
Ter idade entre 18 e 65 
anos;
Pesar, no mínimo, 50 
quilos.

Empecilhos
Gripe ou febre;
Gravidez ou amamentação;
Cirurgia de grande porte 
há menos de 6 meses;
Ter comportamento de 
risco em relação a aids;
Ter tido hepatite após os 10 
anos de idade.

Doadora há pelo menos cinco anos, Dirce Fontoura se sente feliz em realizar o gesto
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Quando o assunto é 
doação de sangue, a 
população da região 

vem mostrando engajamento. 
Prova disso é o estoque satis-
fatório do Banco de Sangue 
Hemovida, localizado junto 
ao Hospital Santa Cruz (HSC), 
em Santa Cruz do Sul, que 
realiza entre 20 e 30 coletas 
de sangue por dia. Ao mês, 
o número se multiplica para 
450 gestos de solidariedade. 
A ajuda vem de moradores 
da cidade da Oktoberfest, mas 
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PARA DOAÇÃO

também de pessoas de outros 
municípios do Estado. 

Maicon Andre Pozzebon, 
33 anos, é de Gramado Xavier, 
mas durante passagem por 
Santa Cruz resolveu fazer sua 
primeira doação de sangue. 
A vontade de doar surgiu 
quando um primo de segundo 
grau precisou de transfusão. 
“Parece que a gente só se dá 
conta que pode doar quando 
alguém próximo necessita. 
Não consegui doar para ele, 
mas como estou saudável, 
não vejo porque não fazer esse 
gesto por outras pessoas”, 
conta. Assim como Maicon, 
Loni Fischborn de Oliveira, 53 
anos, vem de outro município 
para realizar a coleta. Doadora 
há pelo menos cinco anos, ela 
costumava fazer a coleta junto 
à campanha do Hospital de 
Sapiranga, onde mora. “Um 
ônibus do Hemocentro de 
Porto Alegre costumava fazer 
a coleta. Na última vez que fui 
lá, fiquei sabendo que eles não 
fariam mais por um tempo, 
mas nem por isso estou dei-
xando de doar: vim a Santa 
Cruz visitar um conhecido 
que está doente e já aprovei-
tei para vir ao Hemovida”, 
revela.

A DOAÇÃO
O enfermeiro do Banco 

de Sangue, Mateus Antunes, 
explica que antes da coleta, o 
candidato passa pela triagem 
hematológica, na qual é reali-
zado teste para determinar se 
ele tem anemia, é aferida sua 
pressão arterial e verificados 
o peso e a altura. “O volume 

a ser doado é proporcional ao 
peso do doador”, afirma. Des-
sa forma, o volume mínimo 
coletado é de 400ml de san-
gue. Com o doador, também 
é realizada entrevista para 
saber sobre sua saúde, seus 
hábitos e se a doação trará 

algum risco para ele ou para 
quem receber a transfusão.

Cada bolsa de sangue co-
letada é fracionada em he-
mocomponentes: hemáceas, 
plaquetas e plasma. “Por 
exemplo, uma pessoa sau-
dável consegue fazer uma 

doação tripla [com esses três 
componentes]. Certas vezes, 
só se consegue extrair hemá-
ceas”, esclarece. As amostras 
desse sangue também são 
enviadas ao laboratório para 
analisar se o sangue pode 
mesmo ser doado. 

As coletas realizadas jun-
to ao Hemovida auxiliam no 
tratamento de doentes clíni-
cos e cirúrgicos. O banco de 
sangue fornece hemocom-
ponentes para os hospitais 
Santa Cruz, Ana Nery e 
Vera Cruz, bem como os 
hospitais beneficentes de 
Monte Alverne, Sinimbu e 

Gesto que assiste pacientes pela região
Vale do Sol. É por esse motivo, 
para ajudar a salvar vidas, que 
Dirce Fontoura, 27 anos, doa 
sangue duas vezes por ano 
junto ao Hemovida, gesto que 
se repete há pelo menos cinco 
anos. “Me sinto feliz em ajudar 
e a doação é tranquila”, salien-
ta. Os profissionais do Hemo-
vida explicam que a coleta é 

rápida: dura cinco minutos. 
Além disso, explicam que 
após, o doador deve tomar 
poucos cuidados, como 
beber bastante água e evitar 
exercícios físicos. O Banco 
de Sangue do Hemovida 
está aberto de segunda a 
sexta-feira, das 7h30min às 
13 horas.


