ACIDENTE DE
VIAÇÃO

AS NECESSIDADES
DE SANGUE
O sangue é um bem
de escassos recursos.
Todos os dias os hospitais se debatem
com escassez de sangue, o que pode
dificultar a prestação de cuidados de
saúde a doentes que dele necessitam.
Os hospitais e os seus doentes dependem inteiramente da disponibilidade e
solidariedade dos dadores.
Todos os dias há cirurgias, doentes
oncológicos a fazer quimioterapia, transplantados, doentes com anemias graves,
acidentados com hemorragias e todos
eles têm em comum a necessidade de
componentes do sangue.
A sobrevivência de alguns doentes
depende de tratamentos diários
com sangue.

CONTACTOS
HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA

NÃO ADIE MAIS A
SUA OPORTUNIDADE DE

SALVAR UMA VIDA.
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Estrada Nacional Nº1, Povos
2600-009 Vila Franca de Xira
Tel.: 263 006 500 (geral)
Fax: 263 006 636
Email: hvfxira@hvfx.pt

Serviço de Sangue
Piso 4
Tel.: 263 006 577
E-mail: imuno-hemoterapia@hvfx.pt

www.hospitalvilafrancadexira.com.pt
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DAR SANGUE
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O Hospital tem um serviço de sangue
certificado onde pode efetuar a sua
dádiva às segundas, quartas e sextas
das 8h30 às 13h00.
Depois da sua dádiva ser-lhe-á servida
uma refeição ou lanche consoante a sua
preferência. Tratamos ainda de toda a
documentação necessária para
apresentar à sua entidade patronal.
Terá ainda estacionamento gratuito para
o período da dádiva. Se este horário de
atendimento não lhe for conveniente,
existe a hipótese de abrir ao sábado com
marcação prévia, caso consiga 10 ou
mais amigos para dar sangue nesse dia.

Em pessoas saudáveis, dar sangue não
prejudica a saúde.
Não transmite doenças, não causa
habituação, não enfraquece ou engorda.
Excetuando nas profissões de maior
risco (pilotos, mergulhadores, trabalhos
em altura) pode trabalhar depois de dar
sangue.
O processo de dádiva é rápido, no
entanto se a afluência nesse dia for
muita, poderá ter que esperar algum
tempo.
Antes da dádiva terá que preencher um
pequeno questionário e de seguida fará
uma consulta médica. Poderá ainda ter
que efetuar algumas análises prévias à
decisão médica.
Não deve dar sangue em jejum, pelo
que deverá tomar uma refeição ligeira
sem gorduras.

O QUE SE FAZ
AO SANGUE?
O sangue dado pelos dadores está
na forma de sangue total.
Após a sua doação, o sangue para
além de analisado é separado nos seus
principais componentes: Concentrado
eritrocitário (a parte vermelha), Plasma
(a parte amarela) e plaquetas (as células
da coagulação). Cada componente tem
indicações terapêuticas específicas.

O sangue na forma de concentrado
eritrocitário só é inutilizado se apresentar
algum problema depois de processado.
No Hospital Vila Franca de Xira, o Plasma
é congelado e fica de quarentena até que
o dador efetue novas análises numa nova
dádiva.

QUEM PODE
DAR SANGUE?
•
•
•
•
•
•

Pessoas com hábitos de vida
saudáveis dos 18 aos 65 anos.
Peso mínimo de 50 kg.
Sem história de transfusões após
1980.
Não tenha efetuado tatuagens e/ou
piercings há menos de 4 meses.
Não tenha efetuado exames
endoscópicos há menos de 4 meses.
Os homens podem dar sangue de 3 em
3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses.
Outras situações que impedem a
dádiva de sangue serão avaliadas
em consulta médica no momento
da dádiva.

DAR SANGUE
FAZ DE NÓS
PESSOAS MELHORES

