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O que acontece com o sangue doado
Logo após o término da doação, o sangue passa por um processo de centrifugação em
equipamento especial; daí, ocorre a separação dos hemocomponentes que serão utilizados em
transfusão, conforme a necessidade dos pacientes. São eles:
Concentrado de hemácias (CHM) – é a parte vermelha do sangue que contém as hemácias,
células sanguíneas responsáveis pelo transporte do oxigênio para todo o corpo humano. É
utilizado em anemias agudas como as causadas por hemorragias que ocorrem, por exemplo,
em acidentes ou cirurgias com grande perda de sangue.
Concentrado de plaquetas (CP) – é um componente claro, que contém as plaquetas, células
responsáveis por um dos mecanismos de coagulação que impedem a continuidade do
sangramento, formando um tampão nos vasos sanguíneos. É utilizado em caso de alteração
da função ou diminuição do número de plaquetas,como ocorrem em leucemias e quimioterapia.
Plasma fresco congelado(PFC) – é a parte líquida do sangue, clara e que contém fatores de
coagulação responsáveis pelos outros mecanismos de coagulação, além da plaqueta. É
utilizado em sangramento e deficiência de vários fatores de coagulação como as que ocorrem
em grandes queimados e portadores de hemofilia B.
Crioprecipitado (CRIO) – é um precipitado originado do descongelamento do PFC em
temperatura de 4° C, rico em fator VIII, fator XIII e fibrinogênio. É utilizado em pacientes com
deficiência de fatores de coagulação (fibrinogênio e outros).
O sangue é rotulado de forma a permitir sua rastreabilidade (possibilidade de identificar a
origem do sangue doado, em caso de reações adversas no receptor), porém, preservando o
sigilo do doador, conforme determina a legislação brasileira. São realizados exames para
tipificação do sangue e identificação de doenças transmissíveis. Somente após a liberação dos
testes laboratoriais, os hemocomponentes, devidamente estocados, são distribuídos aos
hospitais e clínicas conveniados.
Validade do sangue doado
Cada hemocomponente possui uma validade. As plaquetas, por exemplo, só podem ser
utilizadas por cinco dias após a coleta do sangue. É por isso que os doadores devem
comparecer regularmente. Uma redução no comparecimento afeta rapidamente o estoque de
plaquetas necessárias a pacientes com distúrbios de coagulação.
Concentrado de hemácias (CHM) – 35 a 42 dias (dependendo da solução de
conservação).
Concentrado de plaquetas (CP) – cinco dias.
Plasma fresco congelado (PFC) – um ano.
Crioprecipitado (CRIO) – um ano
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A partir do fracionamento do plasma sanguíneo por processos físico-químicos, é possível
também preparar hemoderivados, geralmente produzidos em escala industrial. Através desse
processo são obtidos concentrados de fatores de coagulação, albumina, globulinas.
Uma única doação de sangue pode beneficiar vários pacientes
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