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JUNHO VERMELHO
VOCÊ É O TIPO CERTO

QUE ALGUÉM PRECISA.
DOE SANGUE!

“O mês de junho incentiva a doação de 
sangue, o mês vermelho de 2021 também 
acende o alerta para as baixas nos bancos 
de sangue em consequência da pandemia.” 
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MÊS VERMELHO
Dois motivos levaram junho a ser 

escolhido como o mês vermelho, primeiro 
pela data 14 de junho ser instituída 
internacionalmente como o Dia Mundial do 
Doador de Sangue e segundo pôr em 
meses mais frios como junho, julho e 
agosto, os hemocentros registrarem uma 
considerável baixa de doações. 

Além da chegada do inverno outro fator 
agravou fortemente o índice de doadores 
de sangue, a pandemia causou uma 
enorme defasagem nos bancos de sangue 
de todo o mundo e por isso precisamos 
ligar o alerta.

Esse gesto de generosidade salva vidas e 
é fundamental para o bom funcionamento 
da área da saúde.

REFLEXOS DA PANDEMIA
Embora a pandemia tenha mudado a 

forma como as pessoas encaram a saúde e 
suas obrigações com a sociedade, os 
hemocentros viram uma significativa 
redução das bolsas de sangue. Segundo a 
rede de notícias CNN , entre janeiro e 
novembro de 2020, o Brasil registrou um 
número 9,88% menor de doações de 
sangue em relação ao ano de 2019. 

O medo e a quarentena foram os 
principais motivos observados para a 
redução no número de doação, apesar da 
garantia de segurança das unidades 
responsáveis. 

O HEMOCENTRO
Este ambiente é totalmente controlado e 

certificado, garantindo higiene dos 
materiais, uso de descartáveis e com 
equipes treinadas e especializadas para 
atender a população doadora. Diante da 
pandemia, estão sendo usados nos 
hemocentros Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs), portanto a doação pode 
ser feita com segurança.

IMPORTÂNCIA
A doação é essencial, unidades de saúde 

de todo o país seguem atendendo 
patologias, cirurgias e lesões graves em 
acidentes de trânsito que necessitam de 
urgência do tecido líquido e é através de 
doações voluntárias que se garante 
estoque nos hemocentros de todo o Brasil. 

A situação mais crítica é a dos tipos 
sanguíneos B e O, que estão com estoques 
mais baixos que o A e o AB.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO
Pessoas entre 16 e 69 anos, que estiverem 

em bom estado de saúde, pesando no 
mínimo 50 quilos estão aptas para doar. 

O descanso anterior a doação deve ser de 
6 horas mínimas nas últimas 24 horas e o 
doador deverá estar alimentado e 
apresentar documento com foto recente 
que permita a identificação. 

IMPEDITIVOS TEMPORÁRIOS: 
Resfriado: Aguardar 7 dias após 

desaparecimento dos sintomas;
Gravidez e amamentação: Aguardar 12 

meses;
Ingestão de bebidas alcoólicas: Aguardar 

12 horas;
Portadores de DST: Aguardar 12 meses 

até o desaparecimento da doença;
Procedimentos endoscópico: Aguardar 6 

meses;
Cirurgias odontológicas com anestesia: 

Aguardar 4 semanas; 
Vacinas contra gripe – Aguardar 48 horas.

IMPEDITIVOS DEFINITIVOS:
Hepatite após os 11 anos de idade; 
Uso de drogas injetáveis;
Positivo para HIV;
Teve Malária, elefantíase, hanseníase, 

leishmaniose, brucelose, esquistossomose;
Teve algum tipo de câncer; 
Tem doença de chagas;
Diabético com complicações vasculares; 
Transplantado;
Tem Mal de Parkinson. 

CUIDADOS PÓS-DOAÇÃO
Dentre os principais cuidados após a 

doação estão aumentar ingestão de 
líquidos e se alimentar, evitar esforços 
físicos, não fumar por dois dias e evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas por 12 
horas. 

O intervalo para as doações é de 60 dias 
para homens e 90 dias para mulheres. 
Sendo indicado no máximo de 4 e 3 
doações a cada 12 meses 
respectivamente.

ONDE DOAR
No site Fundação Pró-Sangue é 

possível conferir mais informações sobre 
a doação de sangue e encontrar o posto 
de coleta mais próximo de você. 

Em Bauru, o Hemonúcleo do Hospital de 
Base fica localizado na Rua Monsenhor 
Claro, 8-88. Horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 e 
das 13h às 15h30.

Não é segredo para ninguém que mães 
costumam se desdobrar a vida toda 
para garantir o bem-estar e a saúde 
familiar. Portanto é necessário que as 
normas e leis trabalhistas sejam 
cumpridas a fim de garantir às mamães 
mais qualidade de vida no ambiente 
profissional. 

Algumas empresas vêm reduzindo 
cargas de trabalho e oferecendo 
condições alternativas na intenção de 
ajudar as mães tanto em questão de 
produtividade quanto com relação a 
satisfação pessoal, de mesmo modo as 
mulheres trabalhadoras também 
precisam se organizar, separando a vida 
familiar da profissional, além de cuidar 
da saúde física e mental.

SUA DOAÇÃO É IMPORTANTE 
Em média uma doação de sangue ajuda 

três pessoas, o sangue doado passa por 
um processo de centrifugação, onde o 
plasma é enviado a um paciente, a 
hemácia para outro e a plaqueta para 
outro, ou seja, doar sangue salva até três 
vidas. Vale destacar que em cerca de um 
dia, o seu organismo repõe a quantidade 
de sangue retirada (no máximo 450ml). 
Doar sangue é um ato seguro e de amor ao 
próximo! Participe do JUNHO VERMELHO, 
seu sangue é a esperança de muita gente. 
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MÊS VERMELHO
Dois motivos levaram junho a ser 

escolhido como o mês vermelho, primeiro 
pela data 14 de junho ser instituída 
internacionalmente como o Dia Mundial do 
Doador de Sangue e segundo pôr em 
meses mais frios como junho, julho e 
agosto, os hemocentros registrarem uma 
considerável baixa de doações. 

Além da chegada do inverno outro fator 
agravou fortemente o índice de doadores 
de sangue, a pandemia causou uma 
enorme defasagem nos bancos de sangue 
de todo o mundo e por isso precisamos 
ligar o alerta.

Esse gesto de generosidade salva vidas e 
é fundamental para o bom funcionamento 
da área da saúde.

REFLEXOS DA PANDEMIA
Embora a pandemia tenha mudado a 

forma como as pessoas encaram a saúde e 
suas obrigações com a sociedade, os 
hemocentros viram uma significativa 
redução das bolsas de sangue. Segundo a 
rede de notícias CNN , entre janeiro e 
novembro de 2020, o Brasil registrou um 
número 9,88% menor de doações de 
sangue em relação ao ano de 2019. 

O medo e a quarentena foram os 
principais motivos observados para a 
redução no número de doação, apesar da 
garantia de segurança das unidades 
responsáveis. 

O HEMOCENTRO
Este ambiente é totalmente controlado e 

certificado, garantindo higiene dos 
materiais, uso de descartáveis e com 
equipes treinadas e especializadas para 
atender a população doadora. Diante da 
pandemia, estão sendo usados nos 
hemocentros Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs), portanto a doação pode 
ser feita com segurança.

IMPORTÂNCIA
A doação é essencial, unidades de saúde 

de todo o país seguem atendendo 
patologias, cirurgias e lesões graves em 
acidentes de trânsito que necessitam de 
urgência do tecido líquido e é através de 
doações voluntárias que se garante 
estoque nos hemocentros de todo o Brasil. 

A situação mais crítica é a dos tipos 
sanguíneos B e O, que estão com estoques 
mais baixos que o A e o AB.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO
Pessoas entre 16 e 69 anos, que estiverem 

em bom estado de saúde, pesando no 
mínimo 50 quilos estão aptas para doar. 

O descanso anterior a doação deve ser de 
6 horas mínimas nas últimas 24 horas e o 
doador deverá estar alimentado e 
apresentar documento com foto recente 
que permita a identificação. 

IMPEDITIVOS TEMPORÁRIOS: 
Resfriado: Aguardar 7 dias após 

desaparecimento dos sintomas;
Gravidez e amamentação: Aguardar 12 

meses;
Ingestão de bebidas alcoólicas: Aguardar 

12 horas;
Portadores de DST: Aguardar 12 meses 

até o desaparecimento da doença;
Procedimentos endoscópico: Aguardar 6 

meses;
Cirurgias odontológicas com anestesia: 

Aguardar 4 semanas; 
Vacinas contra gripe – Aguardar 48 horas.

IMPEDITIVOS DEFINITIVOS:
Hepatite após os 11 anos de idade; 
Uso de drogas injetáveis;
Positivo para HIV;
Teve Malária, elefantíase, hanseníase, 

leishmaniose, brucelose, esquistossomose;
Teve algum tipo de câncer; 
Tem doença de chagas;
Diabético com complicações vasculares; 
Transplantado;
Tem Mal de Parkinson. 

CUIDADOS PÓS-DOAÇÃO
Dentre os principais cuidados após a 

doação estão aumentar ingestão de 
líquidos e se alimentar, evitar esforços 
físicos, não fumar por dois dias e evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas por 12 
horas. 

O intervalo para as doações é de 60 dias 
para homens e 90 dias para mulheres. 
Sendo indicado no máximo de 4 e 3 
doações a cada 12 meses 
respectivamente.

ONDE DOAR
No site Fundação Pró-Sangue é 

possível conferir mais informações sobre 
a doação de sangue e encontrar o posto 
de coleta mais próximo de você. 

Em Bauru, o Hemonúcleo do Hospital de 
Base fica localizado na Rua Monsenhor 
Claro, 8-88. Horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 e 
das 13h às 15h30.

Não é segredo para ninguém que mães 
costumam se desdobrar a vida toda 
para garantir o bem-estar e a saúde 
familiar. Portanto é necessário que as 
normas e leis trabalhistas sejam 
cumpridas a fim de garantir às mamães 
mais qualidade de vida no ambiente 
profissional. 

Algumas empresas vêm reduzindo 
cargas de trabalho e oferecendo 
condições alternativas na intenção de 
ajudar as mães tanto em questão de 
produtividade quanto com relação a 
satisfação pessoal, de mesmo modo as 
mulheres trabalhadoras também 
precisam se organizar, separando a vida 
familiar da profissional, além de cuidar 
da saúde física e mental.

BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
dado o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%

4,52%
 

TAXA BÁSICA DE JUROS

juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da 

população com menor poder aquisitivo são os 
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do 
varejo sofreram mais que as empresas de médio 
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 

BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
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etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
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superou a meta, que era de apenas 4%
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juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da 

população com menor poder aquisitivo são os 
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do 
varejo sofreram mais que as empresas de médio 
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 

SUA DOAÇÃO É IMPORTANTE 
Em média uma doação de sangue ajuda 

três pessoas, o sangue doado passa por 
um processo de centrifugação, onde o 
plasma é enviado a um paciente, a 
hemácia para outro e a plaqueta para 
outro, ou seja, doar sangue salva até três 
vidas. Vale destacar que em cerca de um 
dia, o seu organismo repõe a quantidade 
de sangue retirada (no máximo 450ml). 
Doar sangue é um ato seguro e de amor ao 
próximo! Participe do JUNHO VERMELHO, 
seu sangue é a esperança de muita gente. 

Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário 
parecido com a recessão ocorrida entre 2014 
e 2016, onde cerca de cem mil empresas 
tiveram que fechar suas portas no país, sendo 
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas 
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 



Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário 
parecido com a recessão ocorrida entre 2014 
e 2016, onde cerca de cem mil empresas 
tiveram que fechar suas portas no país, sendo 
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas 
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 

Edição 43 |  Maio de 2021
Ilu

st
ra

çã
o:

 iS
to

ck

MÊS VERMELHO
Dois motivos levaram junho a ser 

escolhido como o mês vermelho, primeiro 
pela data 14 de junho ser instituída 
internacionalmente como o Dia Mundial do 
Doador de Sangue e segundo pôr em 
meses mais frios como junho, julho e 
agosto, os hemocentros registrarem uma 
considerável baixa de doações. 

Além da chegada do inverno outro fator 
agravou fortemente o índice de doadores 
de sangue, a pandemia causou uma 
enorme defasagem nos bancos de sangue 
de todo o mundo e por isso precisamos 
ligar o alerta.

Esse gesto de generosidade salva vidas e 
é fundamental para o bom funcionamento 
da área da saúde.

REFLEXOS DA PANDEMIA
Embora a pandemia tenha mudado a 

forma como as pessoas encaram a saúde e 
suas obrigações com a sociedade, os 
hemocentros viram uma significativa 
redução das bolsas de sangue. Segundo a 
rede de notícias CNN , entre janeiro e 
novembro de 2020, o Brasil registrou um 
número 9,88% menor de doações de 
sangue em relação ao ano de 2019. 

O medo e a quarentena foram os 
principais motivos observados para a 
redução no número de doação, apesar da 
garantia de segurança das unidades 
responsáveis. 

O HEMOCENTRO
Este ambiente é totalmente controlado e 

certificado, garantindo higiene dos 
materiais, uso de descartáveis e com 
equipes treinadas e especializadas para 
atender a população doadora. Diante da 
pandemia, estão sendo usados nos 
hemocentros Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs), portanto a doação pode 
ser feita com segurança.

IMPORTÂNCIA
A doação é essencial, unidades de saúde 

de todo o país seguem atendendo 
patologias, cirurgias e lesões graves em 
acidentes de trânsito que necessitam de 
urgência do tecido líquido e é através de 
doações voluntárias que se garante 
estoque nos hemocentros de todo o Brasil. 

A situação mais crítica é a dos tipos 
sanguíneos B e O, que estão com estoques 
mais baixos que o A e o AB.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO
Pessoas entre 16 e 69 anos, que estiverem 

em bom estado de saúde, pesando no 
mínimo 50 quilos estão aptas para doar. 

O descanso anterior a doação deve ser de 
6 horas mínimas nas últimas 24 horas e o 
doador deverá estar alimentado e 
apresentar documento com foto recente 
que permita a identificação. 

IMPEDITIVOS TEMPORÁRIOS: 
Resfriado: Aguardar 7 dias após 

desaparecimento dos sintomas;
Gravidez e amamentação: Aguardar 12 

meses;
Ingestão de bebidas alcoólicas: Aguardar 

12 horas;
Portadores de DST: Aguardar 12 meses 

até o desaparecimento da doença;
Procedimentos endoscópico: Aguardar 6 

meses;
Cirurgias odontológicas com anestesia: 

Aguardar 4 semanas; 
Vacinas contra gripe – Aguardar 48 horas.

IMPEDITIVOS DEFINITIVOS:
Hepatite após os 11 anos de idade; 
Uso de drogas injetáveis;
Positivo para HIV;
Teve Malária, elefantíase, hanseníase, 

leishmaniose, brucelose, esquistossomose;
Teve algum tipo de câncer; 
Tem doença de chagas;
Diabético com complicações vasculares; 
Transplantado;
Tem Mal de Parkinson. 

CUIDADOS PÓS-DOAÇÃO
Dentre os principais cuidados após a 

doação estão aumentar ingestão de 
líquidos e se alimentar, evitar esforços 
físicos, não fumar por dois dias e evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas por 12 
horas. 

O intervalo para as doações é de 60 dias 
para homens e 90 dias para mulheres. 
Sendo indicado no máximo de 4 e 3 
doações a cada 12 meses 
respectivamente.

ONDE DOAR
No site Fundação Pró-Sangue é 

possível conferir mais informações sobre 
a doação de sangue e encontrar o posto 
de coleta mais próximo de você. 

Em Bauru, o Hemonúcleo do Hospital de 
Base fica localizado na Rua Monsenhor 
Claro, 8-88. Horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 e 
das 13h às 15h30.

Não é segredo para ninguém que mães 
costumam se desdobrar a vida toda 
para garantir o bem-estar e a saúde 
familiar. Portanto é necessário que as 
normas e leis trabalhistas sejam 
cumpridas a fim de garantir às mamães 
mais qualidade de vida no ambiente 
profissional. 

Algumas empresas vêm reduzindo 
cargas de trabalho e oferecendo 
condições alternativas na intenção de 
ajudar as mães tanto em questão de 
produtividade quanto com relação a 
satisfação pessoal, de mesmo modo as 
mulheres trabalhadoras também 
precisam se organizar, separando a vida 
familiar da profissional, além de cuidar 
da saúde física e mental.
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SUA DOAÇÃO É IMPORTANTE 
Em média uma doação de sangue ajuda 

três pessoas, o sangue doado passa por 
um processo de centrifugação, onde o 
plasma é enviado a um paciente, a 
hemácia para outro e a plaqueta para 
outro, ou seja, doar sangue salva até três 
vidas. Vale destacar que em cerca de um 
dia, o seu organismo repõe a quantidade 
de sangue retirada (no máximo 450ml). 
Doar sangue é um ato seguro e de amor ao 
próximo! Participe do JUNHO VERMELHO, 
seu sangue é a esperança de muita gente. 
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