
Junho
Vermelho

Mês de Campanha
de Incentivo à
Doação de Sangue

Doar
sangue é
doar vida.

Junte-se a
essa causa!

DIASE

LOCAL DE DOAÇÃO:

Centro de Hemoterapia de
Sergipe – Hemose
Segunda a Sexta-feira: 7:30h às 17h



No país, em Junho
são registrados os
menores índices de
doação, um dos
motivos que faz com

A campanha Junho Vermelho, criada pelo
Ministério da Saúde em 2015, é direcionada
para estimular ações de sensibilização,
conscientização, mobilização, e incentivo dos
brasileiros sobre a importância da doação de
sangue.

Segundo dados da Organização das
Nações Unidas (ONU), apenas 1,6% dos
brasileiros doam sangue, sendo que o

número ideal seria entre 3% a 5%.

Você é o
tipo certo
de alguém!

Junho Vermelho

Conceitos que você deve saber:

que a campanha seja realizada neste mês. É
neste período em que as temperaturas
começam a ficar mais baixas e também, é
quando percebe-se um aumento da incidência
de infecções respiratórias, levando as pessoas
a se recolherem, deixando-as menos
propensas a sair de casa.

Além disso, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) escolheu o dia 14 de junho como Dia
Mundial do Doador de Sangue, em
homenagem a Karl Landsteiner, imunologis-ta
que em 1930 ganhou o Prêmio Nobel pela
classificação do sistema ABO e pela
descoberta do fator Rh.

hemocomponentes (plasma sanguíneo,
plaquetas, hemácias e leucócitos) de um
doador para o sistema circulatório de um
receptor compatível. É um tipo de terapia que
tem  se mostrado muito eficaz em situações de

Doação de sangue - é o processo pelo qual
um doador tem seu sangue coletado para
armazenamento em um banco de sangue
ou hemocentro para uso subsequente em
transfusão de sangue.

Transfusão - termo designado para o pro-
cedimento de transferência de sangue ou

Uma bolsa de sangue pode
beneficiar até quatro

pessoas em situações de
risco de morte.
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Qual a importância da Doação de Sangue?

Saiba quais são os requisitos e recomen-
dações para a doação de sangue aces-
sando o site oficial do Centro de
Hemoterapia de Sergipe:
http://www.hemose.se.gov.br/

cipalmente em intervenções cirúrgicas,
traumatismos, hemorragias digestivas, etc.

doenças sanguíneas
(como a doença falci-
forme, a talassemia e

os cânceres do san-
gue) e casos em que
tenha havido grande

perda de sangue, prin-

Em nosso Estado, temos o Centro de
Hemoterapia de Sergipe – Hemose, locali-
zado no Centro Administrativo Governador
Augusto Franco, Bairro Capucho, ao lado do
Hospital de Urgência de Sergipe – HUSE.

Onde posso realizar a doação?

Seja um
doador!


