Doação de Sangue
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Se você está entre os que reúnem as condições necessárias para se tornar um
doador e quer prestar este ato de solidariedade e cidadania, procure uma das
unidades de coleta da rede que o Hemepar mantém em todas as regiões do
Estado.
Onde Doar Sangue

Agendamento, Consulta e Cancelamento de Doação de
Sangue
Em algumas cidades, é preciso agendar a doação de sangue. Em outras cidades,
a doação é feita por ordem de chegada.
Verifique se a cidade onde deseja doar trabalha com agendamento.
Agendar Doação
Consultar Agendamento

É possível consultar seu agendamento. Caso não possa comparecer, cancele ou
reagende sua doação para liberar seu horário.
Cancelar ou Reagendar

O que é preciso para ser um doador de sangue
Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas.
Para manter o estoque adequado do banco de sangue, são necessárias muitas
doações. O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano.

Homens podem doar sangue a cada 60 dias e no período de 12 meses até 04
doações e mulheres em um intervalo de 90 dias e no período de 12 meses até 3
doações.

Para ser doador é preciso
Estar em boas condições de saúde
Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e
presença do responsável legal)
Observação: Durante a vigência da pandemia, doadores acima de 59
anos completos deverão, preferencialmente, permanecer em suas
residências.
Pesar no mínimo 51Kg na balança do HEMEPAR
Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa
nas 4 horas que antecedem a doação)
Apresentar documento oficial com foto ( Carteira de Identidade, Carteira do
Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional
de Habilitação)

Impedimentos temporários à doação
Manifestações gripais (tosse, febre, dor de garganta): aguardar 15 dias após
a cura
Diarreia: aguardar 7 dias após a cura
Durante a gravidez: 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana
Amamentação 12 meses após parto/cesárea (não pode doar enquanto for a
única e principal fonte de alimentação do bebe)
Ingestão de bebida alcoólica e uso de maconha nas 12 horas que
antecedem a doação
Tatuagem, micropigmentação e piercing nos últimos 06 meses (se piercing
genital e/ou oral 12 meses após a retirada)
Botox, 12 meses
Tratamento dentário: limpeza e obturações 72 horas; extração e canal 7
dias, implante 3 a 6 meses
Alergias em atividade: rinite (coriza/espirros) em uso de medicação; urticária

Hepatite: pode doar se hepatite antes dos 11 anos
Se convive na casa de quem teve hepatite: Hepatite B comprovar a
imunidade pela vacina e Hepatite C comprovação da cura da pessoa que
teve Hepatite
Medicações: Antibióticos 15 dias após o término. Em uso de medicação para
hipertensão como propanolol, atenolol, pindolol, metoprolol, doxasosina
(selozok). Mais de 3 medicações para doença crônica, mais de 2 para
tratamento de saúde mental. Outros tratamentos também podem ter
medicações que impeçam a doação
Diabetes: mediante avaliação do triador. Com uso de insulina não pode doar
Hipotiroidismo Hashimoto: Se a doença NÃO estiver em sua fase aguda, o
candidato a doação poderá doar. Caso o candidato não saiba qual tipo de
Hipotireoidismo está tratando e ou não estiver em acompanhamento,
deverá trazer uma carta do endocrinologista liberando o mesmo para as
doações ST/Aférese, nestes casos é necessário inaptar por 02 dias (para
aguardar a carta), anotar toda conduta no sistema informatizado.
Testosterona ou qualquer outro Anabolizante – Serão 06 meses de inaptidão.
Rins Policístico: Sem o uso de medicações, poderá doar.
Fenômeno de Raynaud: Sem medicações específicas para o fenômeno ou
doença associada, poderá doar.
Cateterismo: Se for apenas um exame, após 15 dias poderá doar
ST/Aférese. Uso de STENT (Molas), angina de peito, angioplastia ou doenças
cardíacas de base (triador deverá aprofundar suas perguntas), será inapto
definitivo.
Contraste: Inapto por 07 dias.
PREPS (Pré Exposição com quem tem HIV) ou PEPS (Pós Exposição com
quem tem HIV) – Se toma antirretroviral para ter relações sexuais, são 12
meses de inaptidão, após a suspensão.
Casos Específicos: Deverão ser inaptos por 02 dias, para discussão no grupo
de triadores.
Cardiopatias: alterações de infância como sopro não impede doação.
Cateterismo, infarto, cirurgias cardíacas impedem a doação
Pressão alta: Acima de 180x100mmHg
Cirurgias: 6 meses a 1 ano
Situações nas quais houve maior risco de adquirir doenças sexualmente
transmissíveis (aguardar 12 meses); Nova parceria sexual: se
relacionamento fixo, 6 meses contados a partir da primeira relação sexual
com a pessoa. Se ocasional 12 meses de inaptidão
Vacinas: febre amarela, tríplice e dupla viral e dengue 30 dias; Dupla e

tríplice bacteriana, H1N1, Hepatite B, HPV 48 horas. Antirrábica: se
profilática 48h, se por mordida de animal 12 meses
Vacina COVID-19 - A vacina contra COVID-19 contraindicada a doações de
sangue por um período mínimo.
Vacina Coranovac/Butantan estabelece um prazo de 48 horas após
o recebimento.
Vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, Pfizer/BioNTech,
Janssen/Johnson & Johnson pede o intervalo de 7 dias após o
recebimento.
Imprescindível a apresentações do seu comprovante de vacinação para
ser avaliado pelo triador.
Endoscopia, Colonoscopia e Cirurgias Laparoscópicas: 6 meses
Viagens: Exterior 30 dias. Brasil - Região Norte, Nordeste, Centro-oeste e
Sudeste (RJ, SP, ES, MG) 15 dias. Área de Malária - Acre, Amazonas,
Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Amapá e Roraima 12 meses.
Outras situações a serem avaliadas

Para doação de PLASMA CONVALESCENTE/HIPERIMUNE
Homens ou mulheres de 18 a 59 anos completos
Trazer impresso o resultado positivo para COVID-19
Não ter sido submetido a ventilação mecânica/respirador
Nunca ter recebido transfusão de sangue
Ausência de gestações/abortos
45 a 90 dias pós diagnostico para: 45 a 180 dias pós diagnóstico
Se enquadrar nos critérios básicos de doação de sangue total
Observações:
1. Para doação de sangue total realizar o agendamento através do site:
www.saude.pr.gov.br/doacao
2. Para agendar a doação do plasma hiperimune na Unidade Hemepar Curitiba
ligar para: (41) 3281-4074
3. Para as demais unidades da hemorrede contatar o número de telefone
indicado neste site

Impedimentos definitivos
Hepatite viral após os 11 anos de idade
Diabetes insulinodependente
Epilepsia ou convulsão
Hanseníase
Doença renal crônica
Antecedentes de Neoplasias (Câncer)
Antecedentes de acidente vascular cerebral (Derrame)
Evidência Clínica ou Laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo
sangue: Hepatites B e C, AIDS (Vírus HIV)
Doenças associadas ao HTLV I/II e Doença de Chagas
Cirurgia Bariátrica

Passo a passo da doação
1 Todo possível doador é cadastrado no sistema do Hemepar e recebe um
questionário para responder.
2 O procedimento seguinte é a Triagem Clínica, onde será avaliado se o doador
preenche os requisitos para a doação de sangue. A próxima etapa é a Triagem
Hematológica, um rápido exame, com apenas uma gota de sangue, que verifica
se o candidato à doação não tem anemia.
3 A etapa seguinte é a doação propriamente dita, com a coleta de
aproximadamente 450 ml de sangue.
4 Após a coleta o doador é encaminhado para a sala de lanche. Após a doação,
deve se aguardar pelo menos 15 minutos para sair das dependências do
Hemepar.
Todo o procedimento é realizado com higiene, rapidez e segurança e dura
aproximadamente 40 minutos.

Exames realizados
Identificação do tipo sanguíneo (ABO) e Fator RH
Sífilis

Doença de Chagas
Hepatite B e C
HTLV I e II
AIDS
Hemoglobina S
Em aproximadamente 15 dias, se não houver nenhuma intercorrência, o doador
receberá sua Carteira de Doador com os resultados dos exames.
Em caso de alguma intercorrência, o doador será convocado pelo Hemocentro
para refazer os exames, por isso é importante que o endereço do doador esteja
completo e atualizado. Para ter direito ao Certificado de Doador Fidelizado é
necessário que o doador tenha feito três doações no período de 12 meses.
Versão em PDF

Doação de plaquetas (doação por aférese)
O sangue é composto pelo plasma, hemácias, plaquetas e fatores de coagulação.
Por meio da doação por aférese, é possível retirar do sangue apenas alguns
destes componentes.
A doação de plaquetas (plaquetaférese) é o procedimento mais comum. As
plaquetas são componentes que atuam no processo de coagulação sanguínea,
evitando os sangramentos (hemorragias).
Durante a doação por aférese, o sangue retirado do braço do doador passa por
um kit estéril e descartável instalado em um equipamento que separa as células
por centrifugação. O sangue não entra em contato com a máquina. O
componente desejado é drenado para uma bolsa de coleta e os demais
componentes retornam continuamente ao doador.
A transfusão de plaquetas é feita durante o tratamento de pacientes com câncer,
leucemia, anemia aplásica e outras doenças.
Para ser doador de plaquetas, você deve:

Ter bom acesso venoso, que permita a coleta
Apresentar boa contagem de plaquetas
Ser doador de sangue
Ter peso acima de 60 kg
Ter disponibilidade para permanecer cerca de 90 minutos para a doação
Para agendar a sua doação de plaquetas:
Telefones: (41) 3281-4000 (ramal 404) / (41) 3281-4074 / (41) 3281-4038
E-mail: enfhemepar@sesa.pr.gov.br

Resultados laboratoriais
Se houver necessidade de obtenção do resultado laboratorial, o próprio doador
deverá retirar na unidade em que doou após 30 dias, apresentando seu
documento oficial com foto. Os resultados poderão, ainda, ser entregues a
terceiros, munidos de seu documento com foto e procuração de próprio punho do
doador, constando a indicação do lugar onde foi passada e, expressamente, a
autorização para recebê-lo.

Testes de infecções transmissíveis
A doação de sangue não é um método adequado para testes laboratoriais de
identificação de infecções transmissíveis por transfusão.
Para este fim, deve ser procurado o Centro de Orientação e Acompanhamento
(COA), Serviço de Assistência especializada em HIV/AIDS, na Rua do Rosário, nº
144 - sexto andar - Bairro São Francisco.

Perguntas frequentes
É preciso levar documento de identidade?
Sim. Para doar sangue, o candidato deve apresentar um documento original,
com foto, expedido por órgão oficial, como carteira de identidade (RG), carteira
de órgão de classe (Coren, CRM, Crefito, CRO, Crea e outros), carteira de
trabalho, carteira de habilitação (CNH), passaporte ou documentos digitais.

Como é feita a coleta?
É realizado o exame para anemia, teste rápido que é feito com apenas uma
gota de sangue obtido de uma punção no dedo (igual ao teste de diabetes).
Candidatos à doação com anemia não devem doar.
Verificam-se a pressão arterial, batimentos cardíacos e o peso do candidato
à doação.
Coletam-se, em média, 450 ml de sangue do doador. Todo o material
utilizado na coleta é seguro, esterilizado, de uso único e descartável.
Ao término da doação, o doador recebe um lanche.

Quais são os cuidados necessários após a doação?
Evite dobrar o braço por aproximadamente 30 minutos.
Evite carregar peso com o braço em que foi feita a doação por 4 horas.
Evite esforços físicos exagerados no dia da doação.
Aumente a ingestão de líquidos (água, chá, sucos).
Não fume por cerca de 2 horas.
Evite bebidas alcoólicas por 12 horas.
Mantenha o curativo no local da punção por pelo menos de 4 horas.

O que acontece com o meu sangue após a doação?
Com o sangue coletado em Tubos, são realizados testes para classificar o seu
tipo sanguíneo (Sistemas ABO e Rh) e testes sorológicos para identificar doenças
infecciosas que são transmitidas pela transfusão de sangue como sífilis, doença
de chagas, hepatite B, hepatite C,iInfecção pelo vírus HIV e HTLV.
O sangue coletado em Bolsa é separado em até quatro componentes diferentes:
Concentrado de hemácias
Concentrado de plaquetas
Plasma
Crioprecipitado.
Estes hemocomponentes são armazenados e utilizados para transfusão somente

após o resultado negativo dos testes sorológicos.

Como obtenho o certificado (carteira) de doador?
A carteira de doação foi substituída pelo certificado, emitido pelo Serviço de
Vigilância - NOVOSHT.
Após a doação, seu certificado de doador de sangue será encaminhado por meio
do e-mail informado em seu cadastro. Por ser um e-mail automático, verifique
sua caixa de entrada e, também, sua caixa de spam.
Caso não tenha recebido o link ou tenha dificuldades para imprimir, consulte o
horário de retirada do certificado e se dirija à unidade onde fez sua doação.
Contatos:
Telefones: 0800 645-4555 / (41) 3281-4000 / (41) 3281-4051 ou (41) 32814032
E-mail: rchemepar@sesa.pr.gov.br
Pessoalmente, no Serviço Social

É permitida a entrada de crianças acompanhando o doador?
O Hemepar não tem espaço para atendimento a menores de 12 anos,
acompanhante dos pais. Em raras ocasiões, é possível que o doador apresente
reações pós-doação. Para evitar transtornos, solicitamos a gentileza de não
trazer crianças desta faixa etária ao se candidatar à doação de sangue.
Agradecemos a compreensão.

Onde Doar Sangue
Atenção: o fechamento das unidades pode ser antecipado se a quantidade de
doadores superar a capacidade técnica de atendimentos.

Curitiba

HEMOCENTRO COORDENADOR (HCC) - HEMEPAR CURITIBA – 2ª Regional
de Saúde
Importante: em função da atual situação de pandemia enfrentada
(coronavírus), desde 13/04/2020 o Hemepar Curitiba passou a atender somente
por agendamento via internet. A entrega de senhas para atendimento da
demanda espontânea fica restringida a um número de 30 senhas, que serão
entregues a partir das 7h30.
Travessa João Prosdócimo, 145
CEP: 80045-145 - Alto da XV - Curitiba
Fone: (41) 3281-4000 | Fax: (41) 3264-7029
Diretor: Liana Andrade Labres de Souza
E-mail: hemepar@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sábado, das 7h30 às 18h

HEMONÚCLEO (HN) - BIOBANCO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 2ª
Regional de Saúde
Rua: Agostinho de Leão Junior, 108, Alto da Glória (Anexo ao Hospital de Clínicas)
CEP: 80030-110
Fone: (41) 3360-1875
Chefia: Elisangela Zem
E-mail: ut@hc.ufpr.br

Apucarana
HEMONÚCLEO (HN) DE APUCARANA – 16ª Regional de Saúde
Rua Antônio Ostrensk, 3
CEP 86800-200
Fone: (43) 3420-4200 | Fax: 3420-4216
Chefia: Juliana Gab Petchak
E-mail: hemoapucarana@sesa.pr.gov.br
Para o horário de coleta, entre em contato por telefone com a unidade.

Campo Mourão

HEMONÚCLEO (HN) DE CAMPO MOURÃO – 11ª Regional de Saúde
Rua Mamborê, 1500
CEP: 87302-140
Fone: (44) 3525-1102 | (44) 3523-1844 Ramal 1827
Chefia: Reginaldo Rigueti Gomes
E-mail: dirhemocampo@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h

Cascavel
HEMOCENTRO REGIONAL (HR) DE CASCAVEL – 10ª Regional de Saúde
Rua Avaetés, 370
CEP: 85806-380 - Santo Onofre
Fone: (45) 3226-4549
Diretor: Jean Marcell Moura
E-mail: hemocascavel@sesa.pr.gov.br
Horários:
Horário de atendimento: de segunda a sábado, das 07h as 19h.
Coleta: de segunda a sábado, das 07h30 as 18h30.
Horários de atendimento sujeito a alterações. Em caso de dúvidas, entre em
contato pelo telefone.

Cianorte
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) DE CIANORTE – 13ª Regional
de Saúde
Av. Santa Catarina, 423
CEP: 87200-157 - Centro
Fone: (44) 3631-6292
Chefia: Patricia Regina de Oliveira
E-mail: uctcianorte@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Cornélio Procópio
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) CORNÉLIO PROCÓPIO – 18ª
Regional de Saúde
Rua Justino Marques Bonfim, 27
CEP: 86300-000
Fone: (43) 3520-3500 | (43) 3520-3503
Chefia: Tamires Diogo Ito
E-mail: uct18rs@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h

Foz do Iguaçu
HEMONÚCLEO (HN) DE FOZ DO IGUAÇU – 9ª Regional de Saúde
Avenida Gramado, 364
CEP: 85860-460 - Vila A de Itaipu
Fone: (45) 3576-8020 | 3576-8000
Chefia: Alessandra Giordani Ritt
E-mail: hemofoz@sesa.pr.gov.br ou hemonucleofi@hotmail.com
Horário de coleta:
Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 17h
Sábado, das 7h30 às 12h

Francisco Beltrão
HEMONÚCLEO (HN) DE FRANCISCO BELTRÃO – 8ª Regional de Saúde
Rua Marília, 1327
CEP: 85604-400 - Luther King
Fone: (46) 3211-3650
Chefia: Fábio Marcelo Ebert
E-mail: hrfbdir@sesa.pr.gov.br
Horários
Coleta: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
Atendimento geral ao público (entrega de carteirinha, hemofílico): de

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Atendimento de doadores para repetição de exames: de segunda a sextafeira, das 13h às 16h

Guarapuava
HEMOCENTRO REGIONAL (HR) DE GUARAPUAVA – 5ª Regional de Saúde
Rua Afonso Botelho, 134
CEP: 85 015 000 - Trianon
Fone: (42) 3622-2819 | (42) 3622-3790
Diretor: Fernando José Guine
E-mail: hemogpva@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h

Irati
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) DE IRATI – 4ª Regional de
Saúde
Rua Coronel Gracia, 761
CEP: 84500-000 - Centro
Fone: (42) 3422-3119 | (42) 3423-2400
Chefia: Amauri Kubaski
E-mail: usg04rs@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Ivaiporã
Agência Transfusional (AT) de IVAIPORÃ – 22ª Regional de Saúde

Rua das Quaresmeiras, 55, Bairro Jardim Bela Casa
CEP: 86870-000
Fone: (43) 3472-5005
Coordenador: Alex Sandro Alves
E-mail: uct22rs@sesa.pr.gov.br ou uctivaipora@gmail.com
Não Coleta

Jacarezinho
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) JACAREZINHO – 19ª Regional
de Saúde
Rua Coronel Cecílio Rocha, 425
CEP: 86400-000
Fone: (43) 3525-1395 e (43) 35271777
Diretora: Juliana dos Santos Damas Assis
E-mail: uctjac@yahoo.com.br ou uct19rs@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta:
Terça-feira: 8:00 às 11:30
Quarta-feira: 8:00 às 11:30
Quinta-feira: 13:30 às 16:30h
Sexta-feira: 8:00 às 11:30 e 13:30 às 16:30

Londrina
HEMOCENTRO REGIONAL (HR) DE LONDRINA – 17ª Regional de Saúde
Rua Claudio Donizeti Cavalliere, 156
CEP: 86038-670 - Jardim Aruba
Fone: (43) 3371-2218 | Fax: 3371-2417
Diretor: Fausto Trigo - (43) 3371-2644
E-mail: hemelon@uel.br
Horário de coleta:

Segunda a sexta-feira, das13h às 18h30
Sábado, das 8h às 17h30

Maringá
HEMOCENTRO REGIONAL (HR) DE MARINGÁ – 15ª Regional de Saúde
Avenida Mandacaru, 1600
CEP: 87083-240
Fone: (44) 3011-9194
Diretor: Márcia R Momesso N Ferreira
E-mail: sec-dhe@uem.br
Horário de coleta:
Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30
Sábado, das 7h às 12h30

Paranaguá
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) DE PARANAGUÁ – 1ª
Regional de Saúde
Avenida Gabriel de Lara, 657
Alto São Sebastião
CEP: 83203-737
(41) 3420-6663 | 6662
E-mail: hemopgua@sesa.pr.gov.br
Chefia: Ricardo José Nascimento Moura
Horários de coleta: segunda a sexta-feira das 8 às 11h30 e das 13h às 16h

Paranavaí
HEMONÚCLEO (HN) DE PARANAVAÍ – 14ª Regional de Saúde
Rua Rua Rio Grande do Sul, 2490
CEP: 87703-320
Fone: (44) 3421-3588 / 3421-3596

Chefia: Lucas de Oliveira
E-mail: hemoparanavai@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às
14h30

Pato Branco
HEMONÚCLEO (HN) DE PATO BRANCO – 7ª Regional de Saúde
Rua Paraná, 1633
CEP: 85501-025 - Sambugaro
Fone: (46) 3225-1014 | (46) 3225-3585
Chefia: Silvia Pecin Acosta
E-mail: hemonucleopb@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

Ponta Grossa
HEMONÚCLEO ((HN) DE PONTA GROSSA – 3ª Regional de Saúde
Rua General Osório - esquina com Coronel Dulcídio
CEP: 84010-080
Fone: (42) 3223-1616
Chefia: Nelsi de Oliveira Zakszenski
E-mail: hemonpgo@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: segunda a sexta-feira, das 10h às 13h

Telêmaco Borba
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) DE TELÊMACO BORBA – 21ª
Regional de Saúde

Av. Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n (Anexo ao Hospital Regional)
CEP: 84266-010 - Alto das Oliveiras
Fone: (42) 3272-3743
Chefia: Marcelo Augusto Lucca Conrado
E-mail: uct_telemaco@sesa.pr.gov.br
Horários de coleta: segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Toledo
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) DE TOLEDO – 20ª Regional
de Saúde
Rua Anne Russ (Esquina com a Rua Eugênio Gustavo Keller), S/N
CEP: 85903-695 - Jardim Coopagro
Fone: (45) 3379-1993
Chefia: Lidia Gonçalves
E-mail: ucttoledo@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h

Umuarama
HEMONÚCLEO (HN) DE UMUARAMA – 12ª Regional de Saúde
Avenida Manaus, 4444
CEP: 87501-060 - Centro Cívico
Fone: (44) 3621-8300 | Fax: 3621-8323
Chefia: Cláudio Francisconi da Silva
E-mail: hemonucleo.12rs@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30

União da Vitória
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO (UCT) DE UNIÃO DA VITÓRIA – 6ª
Regional de Saúde
Rua Castro Alves, 26

CEP: 84600-270 - Centro
Fone: (42) 3522-1365 | (42) 3522-1793
Chefia: José Alfredo Rocha Júnior
E-mail: hemepar06rs@sesa.pr.gov.br
Horário de coleta: segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h
Grupos devem ser agendados com antecedência

Fale Conosco
Telefone: (41) 3262-7676
0800 645-4555
E-mail: rchemepar@sesa.pr.gov.br

