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REGULAMENTO CLUBE IRMÃOS DE SANGUE 
 
DOS INTEGRANTES 
 

Podem ser integrantes do Clube Irmãos de Sangue todos os doadores que tiverem realizado, no 
mínimo, 10 (dez) doações voluntárias na Fundação Pró-Sangue. Doadores de plaquetas poderão 
participar bastando ter, no mínimo, 10 doações voluntárias de plaquetas e ser doador da Fundação 
Pró-Sangue por, no mínimo, dois anos. 

 
 Para adquirir sua carteirinha, o doador deverá enviar sua foto para o e-mail: 

clube@prosangue.sp.gov.br com os seguintes dados: nome completo, data de nascimento, nº do 
RG, telefone de contato. Após confirmação dos dados do doador e número de doações na Pró-
Sangue, será feita a produção e envio do Cartão para endereço cadastrado na última doação.  
 

 O doador receberá um Cartão de Identificação de associado personalizado, confeccionado em 
PVC, contendo na parte frontal foto do doador e logotipo do Clube. No verso, serão impressas as 
informações do doador (nome, número de pessoa física, tipo sanguíneo e número de associado).  

 
 Acima de 10 doações voluntárias na Pró-Sangue, o doador receberá o Cartão Clube Irmãos de 

Sangue categoria Bronze, depois da 20ª doação o doador receberá o Cartão Clube Irmãos de 
Sangue categoria Prata e depois da 50ª o Cartão Clube Irmãos de Sangue categoria Ouro. Para os 
doadores do Clube que completarão 70 anos de vida receberão o Cartão Emérito Clube Irmãos 
de Sangue, como uma singela forma de agradecimento pelo tempo dedicado a doação.  

 
 É obrigatória a apresentação de um documento original com foto recente, que permita a 

identificação do candidato, emitido por órgão oficial (exemplo: Carteira de Identidade), 
conforme exigência do Ministério da Saúde, ao doar sangue na Pró-Sangue, mesmo tendo o 
cartão do Clube Irmãos de Sangue. 

 
 Doar sangue regularmente é fundamental para garantir os estoques nos serviços de hemoterapia 

e bancos de sangue no País e os associados do Clube sabem desta importância.  Programe duas 
ou mais doações ao longo do ano, de acordo com os requisitos básicos para doação e intervalos 
obrigatórios entre doações. 

 
DOS BENEFÍCIOS 
 
Aos associados do Clube Irmãos de Sangue serão assegurados os seguintes benefícios: 
 

 Reconhecimento pela atitude altruísta de doar sangue regularmente.  
 

 Atendimento preferencial ao doador do Clube nas etapas da doação de sangue: Cadastro e 
Triagem, exceto teste de anemia e coleta do sangue. 
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