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Durante a pandemia de Covid-19 novos critérios de segurança foram estabelecidos para a doação
de sangue, como a definição do intervalo necessário para realizar a ação após contaminação pela
doença. De acordo com a nova orientação do Ministério da Saúde, pessoas com diagnóstico positivo
para o vírus ou suspeita de infecção, com ou sem sintomas, ficam inapta para doação por dez dias
depois da completa recuperação.
As informações foram publicadas na Nota Técnica N°004/2022, disponibilizada no último dia 24 de
janeiro, que revoga a instrução do período de 30 dias adotado anteriormente.
As mudanças para triagem clínica dos candidatos à doação foram definidas por meio do avanço dos
estudos e conhecimentos científicos relacionados ao vírus, uma vez que não há evidências que o
vírus seja transmitido pela transfusão de sangue.
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Clique aqui e confira a Nota Técnica N°04/2022.
Vacinação contra Covid-19 e contaminação por Influenza
Uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves da Covid-19 e diminuir o número de
internações é a vacinação, entretanto, após receber as doses contra a doença o cidadão deve seguir
alguns critérios antes de realizar a sua próxima doação de sangue.
Aos que foram imunizados com a Coronavac, é necessário aguardar dois dias para realizar a doação.
Já os demais imunizantes a recomendação é de sete dias.
Com relação ao contágio pelo vírus da influenza, é exigido o intervalo de 15 dias após cura total da
doença.
Doações de sangue na pandemia
Durante o período de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), os atendimentos em todas as
unidades estão acontecendo, preferencialmente, por meio de agendamento. A medida visa a
reduzir a circulação de pessoas nos locais para evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de
transmissão do vírus.
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