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COMO CHEGAR  EU DOU
SANGUE 

INFORMAÇÃO PÓS DÁDIVA

Metro - LINHA AMARELA  
Paragem IPO 

De carro  
Depois de entrar pela frente do hospital,  
vire à esquerda e, 50 metros à frente, encontra,  
à sua direita, uma área de estacionamento reservada 
aos dadores de sangue. 

0 estacionamento é gratuito. 

Horário de Atendimento a Dadores:
Segunda a Sexta-feira: 08h30 às 19h00
Sábado: 08h30 às 12h30



PÓS DÁDIVA DE SANGUE 
E COMPONETES

O QUE FAZER CASO SURJA:

DÊ O EXEMPLO 
E AJUDE QUEM PRECISA! 

CONTACTE-NOS NO CASO DE:CUIDADOS A TER PÓS DÁDIVA

A dádiva de sangue e componentes é segura, 
no entanto, podem surgir alguns sintomas 
relacionados. 

Depois de dar sangue deve permanecer no local da 
colheita cerca de 10 minutos ou pelo período que 
os profissionais de saúde presentes considerem 
necessários. 

Posteriormente, na sala de refeições deverá ingerir 
uma refeição ligeira e líquidos.

  Mantenha o adesivo no local da punção cerca 
de 4 horas

  Evite fumar pelo menos durante uma hora, após 
a dádiva

  Ingira líquidos em quantidade superior  
ao habitual

 Evite bebidas alcoólicas

 Evite exposição ao sol e calor excessivo

  Evite transportes de pesos e trabalhos pesados

  Não pratique atividade física extenuante

  Não pratique desportos radicais

  Local da punção começa a sangrar – aplique 
pressão no local e eleve o braço até parar de 
sangrar;

  Formação de hematoma – aplique gelo durante 
15 minutos;

  Tonturas ou vertigens – sente-se e coloque a 
cabeça entre as pernas, ou deite-se e eleve os 
membros inferiores;

  Braço permanece doloroso – tome um 
analgésico (paracetamol). Evite aspirina e outros 
anti-inflamatórios.

  Se ter esquecido de referir, durante a entrevista 
clínica, qualquer assunto que possa ser 
importante para a sua segurança ou do recetor;

  Se surgir qualquer problema, nas horas ou dias 
seguintes. Se continuar tonto ou nauseado, ou 
se a hemorragia e dor persistirem;

  Se surgir quaisquer sintomas sugestivos de 
doença (Febre, dores musculares, semelhantes 
a gripe ou infeções,…) até 14 dias após a 
dádiva. Não se esqueça que as infeções podem 
ser transmitidas através do sangue.


