Normas para Gincana de Doação de Sangue e Medula Óssea
As Doações poderão ser efetuadas no HEMOSC - Criciúma, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às
18h30min, na Av. Centenário, 1700 – Centro. Ou poderão ser efetuadas no HEMOSC –
Tubarão, de 2ª a 6ª feira das 07h30min às 12h30min, Rua Santos Dumontt, s/n, Centro,
tendo em mãos seu documento com foto emitido por órgão oficial.

Regulamento:
Poderão participar do programa Sangue Verde, os alunos devidamente matriculados
regularmente em um dos cursos de graduação no UNIBAVE.
Professores e coordenadores, egressos ou familiares também poderão participar do programa
Sangue Verde. Porém, somente poderão realizar a doação para uma fase, de um curso apenas
por semestre.
A fase que realizar o maior número de doações durante o semestre será considerada a
campeã.
A premiação será interfases para cada curso de graduação, sendo uma fase somente a
campeã.
Os integrantes da mesma, receberão como premiação um curso de extensão de “Oficina de
Oratória” (8 horas).
*Poderão realizar doações para os cursos, os familiares dos alunos que estiver devidamente
matriculado no curso.
A pontuação obtida para o Programa Sangue Verde será a seguinte:
10 pontos (Alunos Veteranos);
10 pontos (Professores e coordenadores dos cursos);
10 pontos (Egressos e/ou Familiares)
O Aluno participante receberá certificação de 4 horas de atividade complementar.
Métodos de coleta/doação:
1. os participantes (alunos, professores, egressos, *familiares) deverão ir diretamente ao
HEMOSC-Criciúma e/ou HEMOSC-Tubarão e fazer a doação levando sua identificação com foto
e identificando o curso/fase ao qual está fazendo a doação.
Cronograma:
Data de início:
16/06/2016 à 17/11/2016* - Período de Doação de sangue no HEMOSC-Criciúma ou HEMOSCTubarão pelos docentes e discente dos cursos de graduação, bem como colaboradores do
UNIBAVE.
*Neste período serão agendados 4 datas, onde o HEMOSC irá disponibilizar um carro para os
docentes e discentes doadores da campanha.
Datas para doação:
22/06/2016 - As 14h, Palestra para os docentes, discentes e colaboradores do UNIBAVE no
Centro de Vivências.

24/06/2016 - As 9h Palestra para os docentes, discentes e colaboradores da Escola Barriga
Verde na sede da escola.
Data de término:
17/11/2016 - Divulgação dos Voluntários Premiados pela Campanha e entrega de premiação
ao coordenador de curso.
O participante deverá observar os requisitos para ser doador antes de se inscrever na
campanha. Para isso será divulgado, por meio, de folder os critérios para doação.
É expressamente proibido abordar doadores que já estejam no Hemosc para realizar doação
espontânea. O objetivo da gincana é aumentar o número de doadores e não abordar as
pessoas que já estejam motivadas a realizar a doação de sangue e/ou se candidatar a doação
de medula óssea por outras razões que não ao da gincana;
Também não é válido solicitar doadores nas Forças Armadas – Exército, Marinha, Aeronáutica
ou Polícia Militar, pois estas instituições colaboram sistematicamente com o HEMOSC;
Sugerimos que os participantes forneçam o nome completo da equipe por escrito aos
doadores, pois é comum eles esquecerem o nome correto da equipe pela qual estão
realizando a doação;
O Doador deverá passar no Setor de Cadastro/Captação de Doadores do Hemosc, apresentar o
protocolo de doação e solicitar o comprovante de doação.
Toda e qualquer situação não prevista, será analisada e decidida entre representantes do
HEMOSC e Coordenadores da Gincana.
Aproveitamos para agradecer o apoio na motivação da população em geral, para auxiliar o
HEMOSC na manutenção do estoque de hemocomponentes.
Para doar é preciso:
Apresentar Documento de Identidade;
Ter mais de 50 quilos;
Ter entre 16 e 69 anos; (16 e 17 deverão estar acompanhados pelo responsável legal)
Ter boa saúde;
Estar alimentado.
Você não pode doar sangue se:
Fez exame de endoscopia há menos de 6 meses;
Fez tatuagem ou colocou piercing há menos de 1 ano;
Fez cirurgia recentemente;
Estiver grávida ou amamentando;
Teve Hepatite após os 10 anos;
Teve Doença de Chagas;
Teve gripe ou febre nos últimos 7 dias;

Recebeu sangue no último ano;
Estiver usando medicamento ou drogas que causem dependência;
Tomou bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
Usa ou já usou drogas injetáveis – Cocaína ou Heroína;
Teve contato sexual com muitos parceiros nos últimos 12 meses.
ATENÇÃO: Homens podem doar sangue num intervalo de 2 meses não ultrapassando a 4
vezes ao ano e mulheres num intervalo de 3 meses não ultrapassando a 3 vezes ao ano.
São apenas 450 ml de sangue, que seu organismo repõe rapidamente. Todo o material é
descartável e todo o processo leva, aproximadamente, 40 minutos!
Etapas da Doação:


Cadastro ou Identificação;



Triagem – verificação de sinais vitais e hematócrito;



Entrevista Individual;



Coleta de sangue (que leva em torno de 6 minutos);



Lanche.

Fone para contato no Hemosc:
Florianópolis – (48) 32519711 – 32519712
Lages – (49) 32223922
Joaçaba – (49) 35222811
Criciúma – (48) 3444-7414
Chapecó – (49) 33290550
Joinville – (47) 34331378

