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A bolsa de sangue total (que contém todos os componentes sanguíneos) coletada em uma
doação de sangue pode dar origem a hemocomponentes e hemoderivados.
Hemocomponentes são os produtos gerados em serviços de hemoterapia através de técnicas
de centrifugação que permitem o fracionamento da bolsa de sangue total em concentrado de
hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. Estes
hemocomponentes são utilizados para transfusão sanguínea, sendo que cada bolsa
proveniente de uma doação pode beneficiar até 4 pacientes. Os grupos sanguíneos mais
conhecidos são do tipo A,B,O ou AB e do sistema Rh(D). Há uma maior prevalência dos grupos
O e A e menor do grupo AB, assim como o grupo Rh(D) negativo é mais difícil de se encontrar
na população em geral. Os hemoderivados são produzidos em escala industrial através do
processamento do plasma, que é submetido a um tipo de fracionamento que permite extrair
proteínas específicas como, por exemplo, os fatores da coagulação sanguínea e albumina.
Componentes
O sangue possui elementos celulares (hemácias, plaquetas e leucócitos) que têm função na
coagulação sanguínea (plaquetas), no mecanismo de defesa contra infecções (leucócitos) e no
transporte de O2 e CO2 (hemácias). O sangue também é constituido pelo plasma (parte
líquida) onde existem proteínas que ajudam na coagulação do sangue (fatores da coagulação).
Para se obter estes componentes sanguíneos específicos de uma bolsa de sangue total
coletada do doador são utilizados processos de centrifugação, dando origem a concentrado de
hemácias, plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. Os leucócitos provenientes de
uma bolsa de sangue total são considerados contaminantes estando presentes em pequenas
quantidades no concentrado de hemácias e plaquetas mas são capazes de provocar alguns
tipos de reações transfusionais. Existe uma forma de se coletar leucócitos com finalidade
transfusional, através de um método especial de doação (aférese) que consiste em se coletar
apenas parte dos leucócitos do doador através de um equipamento com esta finalidade
(máquina de aférese). Neste caso, o restante dos componentes do sangue são devolvidos ao
doador.
Plaquetas : Asplaquetassão células que participam do processo de coagulação. Elas
têm vida curta e circulam na proporção de 150 a 400 mil por milímetro cúbico de
sangue. Sua função mais importante é a de auxiliar na interrupção dos sangramentos.
Leucócitos: Osleucócitossão glóbulos brancos. Seu número varia de 5 a 10 mil por
milímetro cúbico de sangue e sua vida é curta. Possuem formas e funções diversas,
sempre ligadas à defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos a
ele, como por exemplo, as bactérias.
Hemácias: Ashemáciassão glóbulos vermelhos do sangue. Cada hemácia tem vida
média de 120 dias no organismo, onde existem em torno de 4.500.000 delas por
milímetro cúbico de sangue. A sua função é transportar o oxigênio dos pulmões para as
células de todo o organismo e eliminar o gás carbônico das células, transportando-o
para os pulmões.
Plasma: Oplasmaé um líquido amarelo claro que representa 55% do volume total de
sangue. Ele é constituído por 90% de água, onde se encontram dissolvidos proteínas,
açúcares, gorduras e sais minerais. Através do plasma circulam, por exemplo,
elementos nutritivos necessários à vida das células.
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Tipos sanguíneos
Grupos sanguíneos (ou tipos sanguíneos) são determinados por certas características
imunológicas do sistema eritrocitário com presença específica de antígenos na superfície
eritrocitária e também de anticorpos naturais (e às vezes adquiridos) contra grupos sanguíneos
diferentes. Hoje são conhecidos mais de 30 grupos sanguíneos de importância transfusional.
Grupos sanguíneos de grande importância transfusional são os do sistema ABO (A,B,O,AB) e
os do sistema Rh(D). Além dos grupos sanguíneos ABO e Rh temos outros que também têm
importância transfusional, como Kidd, Duffy, MNSs, Lewis, dentre outros, que podem ser
responsáveis por reações transfusionais e também causar a doença hemolítica do Rh.
Sistema ABO e fator RH
Os grupos sanguíneos do sistema ABO são os mais importantes do ponto de vista
transfusional. A expressão de seus antígenos na membrana eritrocitária é controlada pelo lócus
ABO do cromossoma 9 onde existem 3 genes alelos (A,B,O), que expressam os antígenos
correspondentes (exceto o O que não expressa antígenos específicos). Outra característica do
grupo ABO é a presença de anticorpos naturais (anti-A ou anti-B) que são produzidos
regularmente a partir dos 6 meses de vida. O indivíduo do grupo A produz anticorpos anti-B ;
os do grupo B produzem anticorpos anti-A; os do grupo O produzem anti-A e B e os do grupo
AB não produzem anticorpos contra o sistema ABO, pois possuem a expressão dos 2
antígenos (A e B) na superfície eritrocitária.
O sistema Rh (ou fator Rh) é composto por antígenos denominados D,d,C,c,E,e presentes na
superfície eritrocitária. O mais imunogênico é o antígeno D. Os indivíduos que expressam o
antígeno D são chamados de Rh positivo e os que não expressam (são do tipo d) são
chamados de Rh negativos. Aproximadamente 15% da população não apresenta o antígeno D.
Neste sistema não há a presença de anticorpo natural e ele só é produzido quando uma
pessoa, que não apresenta um desses antígenos na superfície eritrocitária, entra em contato
com sangue de pessoas que possuem esse antígeno, através de transfusões ou gestações
(contato do sangue da mãe com o feto). Neste caso chamamos este tipo de anticorpo de
irregular. A incompatibilidade neste sistema é um dos principais responsáveis pela doença
hemolítica do RN.
Compatibilidade
A seleção do hemocomponente deve ser ABO compatível. Nos pacientes Rh(D) negativos
também deve haver a compatibilização do sistema Rh. O teste de compatibilidade transfusional
visa a identificação da compatibilidade/ incompatibilidade entre antígenos das hemácias do
doador com os anticorpos presentes no soro/ plasma do receptor.
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