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São direitos do doador:

A) Ser tratado(a) com respeito, humanidade e dignidade pelos profissionais 
responsáveis pelo procedimento de coleta do sangue;

B) Não comparecer ao trabalho no dia de realização da doação voluntária, em 
cada doze meses como consta na CLT em seu artigo 473;

C) Realizar a doação de sangue independentemente de sua orientação sexual;

D) Ser chamado(a) por seu nome social, em consonância com sua identidade 
de gênero;

E) Receber assistência médica integral e especializada, caso ocorra qualquer 
intercorrência relacionada ao ato de doação sanguínea;

F) Usufruir de refeição após a doação, com alimentos de alto valor energético 
fornecidos gratuitamente pelo Ingoh;

G) Ter sanadas todas as dúvidas que possam surgir relativas ao procedimento 
de doação voluntária de sangue por profissionais habilitados, bem como 
acessar informativos didáticos sobre o procedimento de doação;

H) Receber o resultado dos testes de triagem de sangue nos termos da Porta-
ria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, de forma exclusiva e sigilosa, poden-
do ser autorizado o acesso de terceiros por procuração pública firmada em 
cartório;

I) Ter seus dados tratados em conformidade com a Lei de nº 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados).
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São deveres do doador:

A) Fornecer seus dados pessoais para cadastramento, conforme determina a 
Lei de nº 7.649/1988;

B) Cumprir todas as instruções e recomendações que lhe forem passadas 
pelo profissional de saúde que assistirá o processo de doação de sangue;
 
C) A doação sanguínea é ato voluntário, altruísta e anônimo para o recebedor, 
sendo dever realizar o ato com essas finalidades, sem intenção de obter 
quaisquer vantagens;

D) Dirigir tratamento humano e cordial aos colaboradores do banco de 
sangue, tratando-os com cortesia e dignidade;

E) Relatar de forma clara e verdadeira todo seu histórico de saúde, que de 
forma direta e indireta poderão influir no(a) receptor(a) de seu sangue;

F) Alimentar-se após o ato de doação sanguínea, conforme instruções do 
profissional de saúde que conduzir o procedimento referido;

G) Comunicar qualquer sintoma como dores na cabeça, diarreia, febre, etc., no 
período de sete dias após a realização da doação de sangue.

Os procedimentos de doação de sangue são regidos pelas normativas:
- RDC nº 36/2013,  Portaria MS-GM nº 5/2017 (Anexo IV), Instrução Normativa 
nº 01/ 2015,  Nota Técnica Nº 7/2018



O INGOH – Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia tem como diretriz o  
“respeito à vida”. Somos uma das mais respeitadas empresas nas áreas de  
auxílio diagnóstico e de assistência clínica e terapêutica em Oncologia no 
Estado de Goiás. Nossa estrutura conta com uma matriz (Goiânia), cinco 
centros em importantes cidades do Estado (Anápolis, Senador Canedo, Ceres 
e Caldas Novas), além de inúmeras unidades de atendimento laboratorial 
distribuídas estrategicamente na capital goiana.

Temos orgulho de fazer parte da história de Goiás há 50 anos. Seguimos 
superando desafios, melhorando continuamente  e nos preparando para conti-
nuar oferecendo um serviço de excelência, humanizado e de alta qualidade 
aos goianos. Afinal, você é nosso bem mais precioso!
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@saudeingoh

3226-0200(62)

Agora que você já está por dentro
dos direitos do doador de sangue,
agende seu horário para doações

no Banco de Sangue do
INGOH - Instituto Goiano

de Oncologia e Hematologia.
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Quero entrar em contato!

Confira um pouco mais sobre a nossa
equipe médica e nossa história:

www.ingoh.com.br


