
AÇÃO SOCIAL DA OAB SP, TJ-SP E CRESCI 
PROMOVEM CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. 

               
A Coordenadoria de Ação Social da  OAB SP, o Comitê de Ação Social e 
Cidadania (Casc) do Tribunal de Justiça de São Paulo e o  Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de São Paulo (Cresci- SP) promovem a terceira edição da 
campanha Doe Sangue – Ação Consciente. 
                                                                       
A campanha ocorre na primeira quinzena do mês de fevereiro, com coleta no 
Hospital do Servidor Público ( Av. Ibirapuera, 981 - São Paulo) . Inicialmente 
voltada para os 45 mil servidores do quadro do Poder Judiciário de São Paulo, 
foi ampliada para toda a população que desejar participar, desde de que 
preencham os requisitos necessários para a doação de sangue. Cada bolsa de 
sangue coletada pode salvar até quatro vidas. 
  
Segundo a Coordenadora de Ação Social da OAB SP, Clarice D´Urso, com 150 mil 
advogados inscritos na Capital, a Advocacia deve ser solidária em mais essa 
campanha, principalmente porque em todo início de ano cai o estoque de 
sangue nos hemocentros. 
 

Condições para doar: 
        - apresentar RG original; 

        - ter boa saúde; 

        - ter entre 16 e 67 anos; 

        - pesar no mínimo 50 quilos; 

        - estar alimentado, mas sem ter consumido comidas gordurosas; 

        - não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; 

        - não ter recebido transfusão de sangue nos últimos 12 meses; 

        - evitar fumar por, pelo menos, duas horas antes da doação; 

        - não estar usando antibióticos; 

        - não ter feito tatuagens nos últimos 12 meses; 

        - não estar resfriado; 

        - não estar grávida;  

        - não estar amamentando (se o parto ocorreu há menos de 12 meses). 

        OBS: situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis: aguardar 12 meses. 

  

        Impedimentos definitivos: 
        - evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmissíveis 

pelo sangue: hepatites B e C, Aids (HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e 

Doença de Chagas; 

        - uso de drogas ilícitas injetáveis; 

        - malária; 

        - hepatite após o 11º aniversário: recusa definitiva; 

        - hepatite B ou C após ou antes dos 10 anos: recusa definitiva; 

        - hepatite por medicamento: apto após a cura e avaliado clinicamente; 

        - hepatite viral (A): após os 11 anos de idade, se trouxer o exame do diagnóstico da 

doença, será avaliado pelo médico da triagem. 

  

        Comunicação Social TJSP – LV (texto) / SG (arte) 
 


