
- 

C 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Opemá, 610, Centro – Cep: 36170-000 – Piraúba-MG 

Telefone: (32) 3573-1625 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE | 2022 

HEMOMINAS | JUIZ DE FORA | MG 
 

Considerando a redução de inscrições para a CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, 

a Secretaria Municipal de Saúde de PIRAÚBA informa que agendará apenas um sábado 

por mês. Desse modo, os próximos sábados agendados são 30/04/2022, 11/06/2022, 

16/07/2022 e 27/08/2022.  

O hábito de doar sangue requer responsabilidade, compromisso e, principalmente, 

solidariedade. O ato traz benefícios para todos: hospitais, pacientes e sociedade, além de 

dar mais segurança ao cidadão que, a qualquer momento, pode necessitar do 

procedimento transfusional.  

Os interessados deverão procurar as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ou 

a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para realizar a inscrição, bem como, pode inscrever 

através do FORMULÁRIO GOOGLE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSMrKwQag2raQF0EZg-

DPLMT-sdF9yWEEQEH83PdU2CAe3QQ/viewform .  

As doações ocorrerão na FUNDAÇÃO HEMOMINAS em JUIZ DE FORA, com 

transporte disponibilizado gratuitamente.  
 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

• Todo candidato à doação de sangue deverá apresentar documento de identidade original e 

oficial com foto; 

• É necessário dormir bem na noite anterior à doação; 

• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem à doação; 

• O uso de medicamento, inclusive para enjoo, pode impedir a realização da doação; 

• A doação de sangue não pode ser feita em jejum. Pela manhã, o candidato à doação deverá 

tomar o lanche normalmente, evitando alimentos gordurosos. Após o almoço é necessário 

aguardar três (3) horas para realizar a doação; 

• O motorista do veículo que transporta o grupo de doadores não deverá doar sangue nessa 

ocasião; 

• O atendimento aos candidatos à doação será sequencial, por ordem de chegada e de 

cumprimento de cada uma das etapas do processo de conscientização, cadastro, triagem e 

coleta; 

• As doações em grupo ou caravanas são mais demoradas. Haverá um intervalo de tempo entre 

o término da doação dos primeiros e últimos candidatos.  

"O Doador de Sangue é extremamente importante para a manutenção do estoque de sangue e 

hemocomponentes necessários à comunidade e a Fundação Hemominas tem imenso prazer em recebê-

lo. Contamos com a colaboração e participação de todos!" (FUNDAÇÃO HEMOMINAS, 2022). 

   PIRAÚBA, 28 DE ABRIL DE 2022. 
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