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A doação de sangue em meio à pandemia COVID-19#CORONAVIRUS

 É difícil encontrar alguém que ainda não tenha ouvido falar 
do novo coronavírus. Ele foi classi�cado como uma pandemia 
(doença infecciosa amplamente disseminada) pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020. 
Desde então, diversas medidas vêm sendo tomadas pelo 
mundo todo para a sua prevenção e para evitar a proliferação 
da doença. 

 Por aqui, nossas atividades continuam, mas com atenção re-
dobrada! Precisamos de você mais do que nunca! Para agen-
dar a visita, veja em qual Banco de Sangue você deseja realizar 
sua doação e ligue para o telefone da unidade ou entre em 
contato através das redes sociais.

 E você, já sabe tudo sobre o novo coronavírus e como se 
proteger? Ainda não? Para tirar suas dúvidas, separamos neste 
e-book as principais perguntas relacionadas ao vírus e os 
cuidados que devem ser tomados.
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INFORMAÇÕES GERAIS

O que é o coronavírus?

 O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias nos seres hu-
manos. Foi identi�cada pela primeira vez lá na década de 1960! O novo coronavírus 
(SARS-Cov-2) foi descoberto dia 31 de dezembro de 2019 em Whuan, na China. A doença 
que o novo coronavírus causa é chamada de COVID-19.

Quais são os sintomas da COVID-19?

 Os sintomas são muito parecidos com os de um resfriado comum! Os principais são febre, 
tosse seca e cansaço, mas alguns pacientes também podem apresentar dores, congestão 
nasal, coriza ou dor de garganta. Há também algumas pessoas que são infectadas, mas não 
apresentam sintomas e não se sentem mal.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Quem faz parte do grupo de risco?

 Pessoas idosas e pessoas com doenças pré-existentes, como pressão alta, diabetes e problemas cardíacos, 
têm maior probabilidade de desenvolver a forma mais grave da COVID-19.

Como ocorre a transmissão do novo coronavírus?

 O novo coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa. A principal forma 
de transmissão é quando alguém infectado tosse ou espirra, espalhando 
pequenas gotículas que saem do nariz ou da boca e se depositam nos objetos 
e superfícies ao redor. Por isso também é possível pegar o novo coronavírus 
tocando nesses objetos e depois nos olhos, nariz ou boca. Aperto de mão ou 
beijo no rosto, por exemplo, devem ser evitados! Um paciente infectado sem 
sintomas (assintomático) também pode transmitir a doença, embora o risco 
provavelmente seja menor.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Qual é o tempo de incubação do novo coronavírus? 

 O período de incubação signi�ca o tempo entre a infecção pelo vírus e o início dos 
sintomas da doença. No caso do coronavírus, as estimativas variam entre 2 e 14 dias.

O novo coronavírus sobrevive nas superfícies?

 Não se sabe exatamente quanto tempo o vírus dura nas superfícies, mas estudos 
sugerem que varia entre algumas horas e vários dias, então é importante redobrar a 
limpeza! Um desinfetante simples já serve, assim como produtos à base de álcool e 
água sanitária.
 No caso de recebimento de mercadorias de lugares que registraram a doença, a 
probabilidade de infecção é baixa, já que o pacote foi movido, transportado e exposto 
a diferentes condições e temperaturas.
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INFORMAÇÕES GERAIS
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Acho que estou com COVID-19! Devo procurar atendimento?

 Se você apresenta sintomas como tosse, coriza, dor de garganta, dispnéia, febre por mais de 24 horas ou di�culdade 
para respirar, mesmo que sem febre, SIM! O exame é indicado para pacientes com sintoma grave de doença respiratória 
através de pedido médico e também para os pro�ssionais da área da saúde que estão lidando diariamente com pacien-
tes, sendo que estes devem colocar a máscara “cirúrgica” imediatamente e se dirigir ao pronto socorro. Pacientes com sin-
tomas leves, de acordo com avaliação médica, não devem fazer exame, mas devem permanecer em isolamento respi-
ratório domiciliar por 14 dias.



INFORMAÇÕES GERAIS

O que é o isolamento respiratório domiciliar e quem deve adotar essa medida?

 O isolamento respiratório domiciliar signi�car permanecer em casa, com 
pouco ou nenhum contato com outras pessoas. É uma medida de segurança 
para evitar a propagação da doença. Ele é indicado para:
1. casos suspeitos ou con�rmados da COVID-19 sem necessidade de internação;
2. pacientes assintomáticos vindos de países com con�rmação da doença;
3. pacientes assintomáticos que tenham tido contato com caso con�rmado ou 
suspeito pelo novo coronavírus.

  O paciente deve �car em casa durante 14 dias, usando máscara cirúrgica 
descartável e mantendo distância da sua família. É importante manter o am-
biente com ventilação natural e não se deve compartilhar copos, talheres, 
toalhas e alimentos. O paciente deve sempre cobrir a boca e o nariz ao espir-
rar ou tossir, lavar as mãos com álcool gel ou água e sabão com frequência e 
evitar tocar a boca, nariz e olhos sem antes higienizar as mãos.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Visitei ou tive contato com alguém que visitou um país com con�rmação da doença. O 
que devo fazer?

 Se você e a pessoa com quem você entrou em contato não apresentam qualquer sinto-
ma, não é necessário buscar atendimento médico ou realizar exame. Mesmo assim, o 
recomendado é que você permaneça em casa por pelo menos 7 dias, preferencialmente 14 
dias, que é o tempo máximo de incubação da doença. Caso você ou a pessoa apresentem 
sintomas como tosse e febre ou di�culdade para respirar, procure atendimento médico.

Uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez pelo novo coronavírus?

 Ainda não se tem certeza! Foram divulgados dois casos de reinfecção pelo vírus, um na 
China e outro no Japão, mas que podem se tratar de casos de infecção prolongada, como já 
observado em outras infecções.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Qual é a diferença entre casos importados, casos locais e transmissão sustenta-
da ou comunitária?

 Os casos importados são aqueles em que a infecção ocorre em um país diferente 
do qual o paciente foi diagnosticado. Por exemplo, a pessoa foi infectada na Itália, 
mas realizou o exame e descobriu que está com a doença aqui no Brasil.

 Os casos locais são os transmitidos e adquiridos dentro de um mesmo território. 
Ou seja, pacientes que não estiveram em nenhum país com registro da doença, 
mas entraram em contato com paciente infectado que trouxe o vírus de fora do 
país.

 A transmissão sustentada ou comunitária acontece entre pessoas que não viaja-
ram e não entraram em contato com alguém que viajou. Esse tipo de transmissão 
já está ocorrendo no Brasil. Isso signi�ca que o número de casos deve aumentar 
muito rapidamente nos próximos dias.
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PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

Como posso me proteger e evitar a propagação da doença?

- Lave as mãos regularmente com álcool gel 70% ou água e sabão;
- Mantenha uma distância mínima de pelo menos um metro entre você e qualquer pessoa 
(tosse ou espirro pode levar gotículas para mais de 2 metros!);
- Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem antes higienizar as mãos;
- Cubra a boca e o nariz quando tossir ou espirrar e lave as mãos imediatamente depois;
- Procure as notícias recentes sobre o novo coronavírus e a COVID-19! Informação salva vidas.

Devo �car em casa?

 O distanciamento social é uma das medidas mais importantes neste momento, não só para 
proteção individual, mas para evitar a propagação do vírus! Se você puder trabalhar de casa 
e/ou sair pouco ou nada de casa, faça isso! Evite até mesmo frequentar a casa de familiares e 
amigos. Caso necessário, procure ir nas farmácias e mercados em horários alternativos.
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PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

Quais cuidados devo ter ao chegar em casa da rua?

 Chegando em casa, tire os sapatos e deixe tudo que você trouxe da rua em um canto já 
separado para isso (bolsa, sacola, mochila, etc). Tire a roupa da rua, tome um banho e 
coloque a roupa de casa. Assim, você impede o contato de objetos de fora, que podem 
estar carregando o vírus, com objetos de dentro.

A máscara protege contra o novo coronavírus?

 Pessoas sem sintomas respiratórios, como a tosse, não precisam usar a máscara. A OMS 
recomenda o uso de máscara apenas para pessoas que apresentam sintomas e para 
aqueles que cuidam de indivíduos com sintomas, como pro�ssionais da saúde ou pes-
soas que cuidam de alguém em casa. As máscaras devem ser utilizadas e reservadas para 
quem precisa delas!
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 O novo coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa. A principal forma 
de transmissão é quando alguém infectado tosse ou espirra, espalhando 
pequenas gotículas que saem do nariz ou da boca e se depositam nos objetos 
e superfícies ao redor. Por isso também é possível pegar o novo coronavírus 
tocando nesses objetos e depois nos olhos, nariz ou boca. Aperto de mão ou 
beijo no rosto, por exemplo, devem ser evitados! Um paciente infectado sem 
sintomas (assintomático) também pode transmitir a doença, embora o risco 
provavelmente seja menor.

PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
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Qual é a probabilidade de ser infectado(a) pelo novo coronavírus?

 O risco de infecção é maior em áreas onde várias pessoas já foram diagnosticadas com COVID-19. Por isso, é im-
portante estar atualizado com as notícias da sua região. Além disso, aglomerações de pessoas devem ser evitadas!

Existe algum medicamento ou vacina para a COVID-19?

 Ainda não! Até o momento, não existe uma vacina ou medicamento especí�co para prevenir ou tratar a 
doença. Antibióticos também não auxiliam na prevenção ou tratamento do vírus, pois funcionam apenas em in-
fecções bacterianas.

A vacina contra a gripe protege contra o novo coronavírus?

 Não! A vacina contra a gripe protege somente contra o vírus in�uenza. A vacina não protege contra o novo 
coronavírus, mas permite ao pro�ssional da saúde um diagnóstico mais rápido, caso o paciente tenha feito a 
vacina.



PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
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Como é feito o tratamento para a COVID-19?

 Na maioria dos casos, o tratamento é como o de uma gripe comum, com indi-
cação de analgésicos e antitérmicos para alívio dos sintomas e muito repouso e 
consumo de líquidos. Nos casos mais graves, é necessária a hospitalização. 
 Um estudo não de�nitivo sugeriu que o ibuprofeno não é recomendado para 
casos do novo coronavírus. Pacientes que fazem uso continuado do medicamento 
não devem interromper o tratamento sem recomendação médica.
 Em relação ao uso de cloroquina (medicamento usado no tratamento da malária 
e do lúpus) para tratamento da COVID-19, os estudos ainda são preliminares e não 
conclusivos. O medicamento só deve ser utilizado com recomendação médica.

Pessoas com COVID-19 devem suspender o uso de medicamentos de uso contín-
uo? 

 Não! Os medicamentos devem continuar sendo usados. 



PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
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Como devo fazer a limpeza dos meus objetos e utensílios?

 Produtos de limpeza à base de álcool ou cloro (como água sanitária) e desinfe-
tantes são su�cientes. O detergente comum é adequado para lavar a louça. Os 
pontos com maior chance de contágio são aqueles mais tocados, como maçanetas, 
descargas, torneiras e utensílios domésticos comuns, como pratos, talheres e 
copos. A limpeza deve ser frequente e a orientação é não dividir os utensílios. 
Sempre utilize álcool gel ou lave as mãos após tocar em lugares comuns, como el-
evador e corrimão.

Celulares podem ser fonte de contaminação?

 Pelo tempo de uso e proximidade com o rosto, podem ser uma fonte de contami-
nação. O produto mais indicado para a limpeza é o álcool isopropílico, que é difer-
ente do álcool gel. Lembre de desligar e desconectar o aparelho da tomada. Não es-
queça de limpar a capinha também!



ATIVIDADES FÍSICAS
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Posso fazer atividades ao ar livre?

 Desde que você mantenha a distância de pelo menos um metro de outras pessoas, sim. O que não 
é recomendado são lugares pelos quais muitas pessoas passam, como academias e piscinas.

EMPRESAS
O que as empresas/empregadores podem fazer para auxiliar no controle do COVID-19?

 Caso seja possível, o recomendado é realizar o trabalho de forma remota, em casa. Se isso não for 
possível, mantenha o ambiente de trabalho limpo, higienizando com frequência as superfícies e 
locais de trabalho, como balcões, mesas, maçanetas, telefone… Se um colaborador/empregado apre-
sentar sintomas, ele não deve ir trabalhar! Fique atento às recomendações do seu município, pois 
muitas atividades já foram suspensas.



TRANSPORTE PUBLICO
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Ando de transporte público. Quais os cuidados que devo tomar?

 Com as recomendações de trabalho em casa, fechamento das 
escolas e distanciamento social, o transporte público deve ter 
queda no público, inclusive com alteração dos horários de ônibus, 
mas a orientação é evitar conduções lotadas. Se for necessário uti-
lizar, mantenha distância de um metro das pessoas e carregue com 
você álcool gel para limpar as mãos após tocar nos bancos e cam-
painhas do ônibus.



DOAÇÃO DE SANGUE
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É seguro doar sangue?

 SIM! Inclusive, a sua doação é fundamental! Estamos seguindo todas 
as recomendações necessárias para manter nosso ambiente seguro du-
rante a epidemia.

Fui vacinado, posso doar?

Pode doar, porém �que atento aos prazos: vacina da gripe (in�uenza), o 
doador �ca impedido 48hrs; vacina do sarampo, o doador �ca impedi-
do 30 dias.



DOAÇÃO DE SANGUE
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Quais as medidas que os bancos de sangue estão adotando para ga-
rantir a segurança do doador?

- Limitamos o acesso de doadores e agora é necessário agendar sua 
visita! Veja em qual Banco de Sangue você deseja fazer sua doação e 
entre em contato pelo telefone ou através das redes sociais da unidade;
- Aumentamos a distância entre os doadores e estamos realizando a lim-
peza das poltronas e objetos a cada doação de sangue;
- Todos os nossos colaboradores foram instruídos e estão aptos para o 
que você precisar.



DOAÇÃO DE SANGUE
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Quais situações podem impedir a doação de sangue?

- Se você estiver resfriado ou apresentar sintomas parecidos com o da gripe;
- Se você teve contato com infectados ou casos suspeitos do novo coronavírus, �ca impedido de doar sangue por 30 dias;
- Se você viajou recentemente ao exterior, �ca impedido de doar sangue por 30 dias;
- Se você ingeriu alimentos gordurosos nas últimas 2 horas ou bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;
- Se você tiver mais de 60 anos e essa for sua primeira doação de sangue.



Qual é a probabilidade de ser infectado(a) pelo novo coronavírus?

 O risco de infecção é maior em áreas onde várias pessoas já foram diagnosticadas com COVID-19. Por isso, é im-
portante estar atualizado com as notícias da sua região. Além disso, aglomerações de pessoas devem ser evitadas!

Existe algum medicamento ou vacina para a COVID-19?

 Ainda não! Até o momento, não existe uma vacina ou medicamento especí�co para prevenir ou tratar a 
doença. Antibióticos também não auxiliam na prevenção ou tratamento do vírus, pois funcionam apenas em in-
fecções bacterianas.

A vacina contra a gripe protege contra o novo coronavírus?

 Não! A vacina contra a gripe protege somente contra o vírus in�uenza. A vacina não protege contra o novo 
coronavírus, mas permite ao pro�ssional da saúde um diagnóstico mais rápido, caso o paciente tenha feito a 
vacina.

DOAÇÃO DE SANGUE
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Quais situações não impedem a doação de sangue?

- Se você estiver saudável, sem sintomas de gripe ou resfriado;
- Se você tem entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg (caso você seja menor de idade, deve apresentar um documento o�cial com 
autorização dos responsáveis legais e entrar em contato com o banco de sangue que você deseja realizar a doação).



Como é feito o tratamento para a COVID-19?

 Na maioria dos casos, o tratamento é como o de uma gripe comum, com indi-
cação de analgésicos e antitérmicos para alívio dos sintomas e muito repouso e 
consumo de líquidos. Nos casos mais graves, é necessária a hospitalização. 
 Um estudo não de�nitivo sugeriu que o ibuprofeno não é recomendado para 
casos do novo coronavírus. Pacientes que fazem uso continuado do medicamento 
não devem interromper o tratamento sem recomendação médica.
 Em relação ao uso de cloroquina (medicamento usado no tratamento da malária 
e do lúpus) para tratamento da COVID-19, os estudos ainda são preliminares e não 
conclusivos. O medicamento só deve ser utilizado com recomendação médica.

Pessoas com COVID-19 devem suspender o uso de medicamentos de uso contín-
uo? 

 Não! Os medicamentos devem continuar sendo usados. 

ONDE ENCONTRAR A UNIDADE
MAIS PRÓXIMA PARA DOAR
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FORTALEZA/CE
Fujisan
(85) 4009-6690 ou 98733-1798
Av. Barão de Studart, nº 2626 -
Dionísio Torres - Fortaleza/CE

NATAL/RN
Hemovida
(84) 3202-4289
Av. Nilo Peçanha, nº 199 -
Petrópolis - Natal/RN

SALVADOR/BA
STS
(71) 2103-8200 ou 3017-8200
Rua do Limoeiro, nº 179 -
Nazaré - Salvador/BA

VITÓRIA/ES
Hemoclínica
(27) 3232-4700
Rua Dr. Joaquim Cortês, nº 44 -
Centro - Vitória/ES

Hemoserve
(27) 3089-6000
Av. Mal. Campos, nº 1579 - 
Nazareth - Vitória/ES 



Como devo fazer a limpeza dos meus objetos e utensílios?

 Produtos de limpeza à base de álcool ou cloro (como água sanitária) e desinfe-
tantes são su�cientes. O detergente comum é adequado para lavar a louça. Os 
pontos com maior chance de contágio são aqueles mais tocados, como maçanetas, 
descargas, torneiras e utensílios domésticos comuns, como pratos, talheres e 
copos. A limpeza deve ser frequente e a orientação é não dividir os utensílios. 
Sempre utilize álcool gel ou lave as mãos após tocar em lugares comuns, como el-
evador e corrimão.

Celulares podem ser fonte de contaminação?

 Pelo tempo de uso e proximidade com o rosto, podem ser uma fonte de contami-
nação. O produto mais indicado para a limpeza é o álcool isopropílico, que é difer-
ente do álcool gel. Lembre de desligar e desconectar o aparelho da tomada. Não es-
queça de limpar a capinha também!

ONDE ENCONTRAR A UNIDADE
MAIS PRÓXIMA PARA DOAR
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SÃO PAULO/SP
Banco de Sangue Paulista
(11) 3048-8969
Rua Dr. Alceu de Campos
Rodrigues, nº 46 - 14º andar -
Vila Nova Conceição - 
São Paulo/SP

Banco de Sangue Paulista
(11) 5521-4013
Rua Iguatinga, nº 366
Santo Amaro  - São Paulo/SP

CTA São Paulo
(11) 97187-6737
Rua Tavares Bastos, nº 425 -
Pompéia - São Paulo/SP

RIBEIRÃO PRETO/SP
Hemac
(19) 2138-3298
Rua Garibaldi, nº 1280 - 
Centro - Ribeirão Preto/SP

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
SHH
(12) 3519-3766 ou 98136-0011
R. Antônio Saes, nº 425 - Centro -
São José dos Campos/SP

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Bioclínica
(19) 99669-7103
Av. João Osório, nº 701 - Centro - 
São João da Boa Vista/SP



ONDE ENCONTRAR A UNIDADE
MAIS PRÓXIMA PARA DOAR
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BRASÍLIA/DF
Hemoclínica
(61) 3346-9788 ou 3245-6929
SHLS, nº 716 - Bl C - Entrada B -
Setor Hosp. Sul - Brasília/DF

BELO HORIZONTE/MG
Hemoservice
(31) 3218-1300 ou 98819-5388
Rua Ceará, nº 195 - Santa E�gênia - 
Belo Horizonte/MG

CAXIAS DO SUL/RS
Banco de Sangue de Caxias do Sul
(54) 3027-8600 ou 99113-4710
Rua Garibaldi, n 476, 1º andar - 
Centro - Caxias do Sul/RS
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