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Resumo  

Objetivo: Avaliar o perfil dos doadores de hemocomponentes por aférese da Unidade 

Transfusional do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Universidade 

Federal de Alagoas e o perfil das coletas, conhecer os parâmetros hematológicos pré e 

pós doação, assim como a ocorrência dos principais eventos adversos relacionados ao 

procedimento e as dificuldades enfrentadas pelo doador.   

Métodos: Tratou-se de um estudo observacional transversal. Foram analisadas 160 fichas 

de doadores de sangue por aférese da unidade transfusional, no período de março de 2017 

a junho de 2018. Os dados foram tabulados no programa Excel, e então analisados a fim 

de responder aos objetivos propostos para a pesquisa. 

Resultados: A maioria dos doadores eram do sexo masculino (93,13 %), com idade entre 

25 e 40 anos (48,75%) e pardos (25,62%). Houve uma discreta prevalência de solteiros 

(49,37%) e procedentes de Maceió (73,75%). A fenotipagem ABO e Rh mais prevalente 

foi O+ (39,3%). A maioria dos procedimentos foram de coleta simples de plaquetas 

(75,60%) e a ocorrência de eventos adversos durante as doações foi de 30,63%.  

Conclusão:  A avaliação do perfil do doador de sangue por aférese e o conhecimento dos 

possíveis efeitos adversos relacionados ao procedimento, proporcionou um melhor 

entendimento sobre esse tipo de doação e poderá auxiliar em melhorias nos processos de 

captação e fidelização desses indivíduos, minimizando os efeitos da falta de sangue à 

população do nosso estado.     
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Introdução  

A manutenção dos estoques de hemocomponentes é um dos maiores desafios dos 

serviços de hemoterapia no mundo. A conscientização da população sobre a importância 

da doação de sangue é um dos pilares centrais das ações para captação de doadores, com 

a finalidade de atendimento das demandas diárias, assim como, as emergenciais.1,2 

  A coleta de sangue por aférese permite doação seletiva e de múltiplos 

componentes de um único doador, em quantidade e qualidade superior à obtida na doação 

de sangue total, com menor exposição antigênica e risco de transmissão de doenças aos 

receptores. Apesar da sua importância, a aférese ainda é pouco conhecida em grande parte 

dos doadores de sangue e profissionais de saúde, principalmente nos serviços públicos da 

região Norte e Nordeste do Brasil.1-3 

Aférese do grego “separar” é o processo seletivo de coleta de sangue de um único 

doador ou paciente, através da separação automatizada de seus componentes, devido as 

diferentes densidades, retenção do hemocomponente que se deseja coletar e devolução 

dos remanescentes ao doador/paciente. A coleta de hemocomponentes por aférese pode 

ser realizada com finalidade transfusional, a partir da coleta de hemocomponentes de um 

doador, ou terapêutica, onde ocorre a remoção de células ou plasma de pacientes 

relacionados ao desenvolvimento de patologias, e sua substituição por líquidos de 

reposição ou células sadias, com objetivo de tratamento. 1-3 

Diante de tantos estudos e inovações na área da hematologia e hemoterapia, a 

doação por aférese vem sendo amplamente utilizada na medicina transfusional, assim 

como no tratamento de várias doenças. Esse método surgiu no início do século XX, mas 

só na década de 1970 houve o desenvolvimento de equipamentos capazes de realizar o 

procedimento de forma segura e em larga escala, possibilitando sua ampla utilização. Em 

Alagoas a 1ª coleta por aférese realizada foi em 1997 no Serviço de Hemoterapia da Santa 

Casa de Misericórdia de Maceió, iniciando uma nova era na hemoterapia do Estado. 

Atualmente no Brasil já existem vários centros especializados em aférese. 2,4  

   Nas aféreses transfusionais, a seleção de doadores deve seguir os mesmos critérios 

aplicados aos doadores de sangue total, porém existem algumas particularidades e 

critérios específicos para cada tipo de doação, assim como prazos e intervalos 

diferenciados entre as coletas.5 



O doador deverá concordar com o procedimento, assinando um termo de 

consentimento livre e esclarecido, que deve explicar, de forma clara, todos os passos da 

coleta e suas possíveis complicações e riscos. Durante todo o procedimento, o doador 

deve ser acompanhado pela equipe responsável, sob supervisão do médico hemoterapêuta 

e com acesso a cuidados de emergência para atendimento de possíveis reações adversas 

mais graves. 5  

Os doadores devem ser submetidos aos mesmos exames laboratoriais do doador 

de sangue total, além de exames específicos para cada tipo de doação. A triagem 

laboratorial para infecções transmissíveis pelo sangue deve ser sempre realizada em 

amostra colhida no mesmo dia do procedimento, garantindo assim a qualidade do 

hemocomponente doado e a segurança transfusional.5 

Além da avaliação que já é realizada em qualquer candidato à doação de sangue, 

os doadores de aférese precisam ser avaliados criteriosamente com relação ao acesso 

venoso, volemia e contagem de plaquetas. É importante ressaltar também que serão 

temporariamente excluídos aqueles com histórico de uso medicações que interfiram com 

a função plaquetária por um período de 7 dias.6-8 

Alguns estudos mostram que, em relação ao perfil dos doadores por aférese no 

Brasil, a maioria pertence ao sexo masculino e o intervalo de idade de maior incidência é 

de 30 a 40 anos, seguidos de 19 a 29 anos. A incidência é bem menor em doadores na 

faixa etária > 60 anos. A etnia predominante é a caucasiana e o estado civil casado 

predomina, quando comparado aos solteiros e divorciados. A tipo sanguíneo de mais 

prevalente é o “O” +, assim como na população mundial e o grau de escolaridade da 

maioria dos doadores é o 2° grau completo. Observa-se ainda que a maioria dos doadores 

realiza apenas 01doação no período de 12 meses. A contagem média de plaquetas varia 

em sua maioria, entre 201.000 e 250.000/mm3 .3,9,10 

A plaquetaférese com finalidade transfusional é o procedimento por aférese mais 

realizado no mundo. A inexistência da perda de ferro, pela ausência de perda de hemácias 

durante a coleta, permite que as doações sejam feitas em intervalos menores que a doação 

de sangue total, resultando em um maior número de doações de um único doador ao longo 

do tempo, minimizando a falta desse hemocomponente aos pacientes. 11 

A quantidade de plaquetas em cada unidade colhida por aférese é 

exponencialmente superior àquela obtida pela doação convencional. Dessa forma, a partir 



de uma única doação de plaquetas por aférese é possível proporcionar uma dose completa 

para transfusão de um paciente adulto, enquanto seriam necessárias 6 a 8 unidades de 

plaquetas obtidas de sangue total para obter a mesma dose, ou seja, 6 a 8 doadores. 4,11,12 

Dependendo do tipo de equipamento de aférese e das características 

antropométricas e hematológicas do doador, pode ser realizada a coleta de múltiplos 

componentes de um único doador, em um mesmo procedimento, combinados de acordo 

com as necessidades de estoque do serviço de hemoterapia. Assim, podem ser coletados, 

por exemplo, um concentrado de plaquetas e um concentrado de hemácias; dois 

concentrados de plaquetas ou dois concentrados de hemácias, possibilitando maior 

aproveitamento da ida do doador ao serviço e atendendo necessidades do estoque. 10,13 

A frequência de eventos adversos nesse tipo de doação é baixa e podem ocorrer 

em 5% a 17% dos procedimentos de aférese, sendo mais comum em procedimentos 

terapêuticos e na sua maioria de natureza leve, não necessitando de interrupção da coleta. 

Os eventos adversos associam-se principalmente ao acesso venoso (hematomas, 

infecções ou outras complicações vasculares), hipocalcemia relacionada a presença do 

anticoagulante citrato de sódio (parestesia perioral, formigamento labial, arritmia, extra-

sístoles), reação vaso-vagal, volume extracorpóreo e fatores ambientais. 13-15 

O cuidado com a seleção dos doadores e o acompanhamento do procedimento são 

fundamentais para que o risco de complicações seja minimizado e fator importante para 

o recrutamento de novos doadores, pois é essencial garantir a segurança e fidelização dos 

mesmos. A obtenção de dados sobre a incidência desses eventos, possibilita a revisão 

dinâmica com as equipes médica e de enfermagem, visando melhorar a segurança e o 

conforto do doador, minimizar a subnotificação desses eventos, e discutir e criar um 

sistema nacional de hemovigilância para eventos adversos nas doações por aférese.8,11,15 

É essencial que as equipes multidisciplinares, que acompanham diretamente os 

doadores nos serviços de hemoterapia do país, sejam bem capacitadas para identificar e 

tratar essas complicações, assim como saber orientar os doadores de aférese durante o 

procedimento, e conscientizá-los sobre a possibilidade de aparecimento desses eventos 

adversos durante a coleta.3   



A coleta de sangue por aférese é responsável pelo aumento do número de 

hemocomponentes coletados de um único doador, representando um importante 

mecanismo de melhoria dos estoques de sangue a população.  

A nossa pesquisa teve como objetivo principal avaliar o perfil dos doadores e das 

coletas de sangue por aférese da Unidade Transfusional do Hospital Universitário 

professor Alberto Antunes/UFAL/EBSERH, o tido de doação, tipo de captação, conhecer 

os principais eventos adversos relacionados ao procedimento de coleta, assim como as 

dificuldades enfrentadas pelo doador, a fim de traçar estratégias de melhoria na captação 

e fidelização desses doadores, contribuindo assim com a manutenção dos estoques de 

hemocomponentes à população. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado na Unidade 

Transfusional do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes 

(HUPAA/UFAL/EBSERH), localizado em Maceió – Alagoas, a partir da data de 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes. 

Os critérios de inclusão foram doadores aptos a doação de componentes por aférese, 

segundo Portaria 158 do Ministério da Saúde de 04 de fevereiro de 2016, que realizaram 

a coleta na Unidade Transfusional do HUPAA/UFAL/EBSERH no período de março de 

2017 a junho de 2018. Todas as coletas foram realizadas em Equipamento para realização 

de aféreses transfusionais, modelo TRIMA ACCEL®, fabricação TERUMO BCT. Os 

critérios de exclusão foram os doadores inaptos, segundo as normas referidas na Portaria 

158.  Inicialmente foram coletados os dados de 160 fichas de doadores de sangue que se 

enquadraram no período selecionado. Os dados foram tabulados no programa Excel, e 

então analisados a fim de responder aos objetivos propostos para a pesquisa.  

Para esse estudo, solicitou-se a dispensa do TCLE ao CEP, visto à inviabilidade 

operacional de convocação dos doadores. Entretanto, informações como nome, endereço 

e telefone dos sujeitos não foram contemplados, resguardando sua identificação, 

mantendo o sigilo das informações, respeitando os critérios éticos de não maleficência.  

 

 



Resultados  

Dos 160 doadores de aférese analisados, 149 (93,13%) de doadores do sexo 

masculino e apenas 11 doadores do sexo feminino (6,87%). A faixa etária mais prevalente 

foi entre 25 a 40 anos e a maioria pardos conforme mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 - Percentual de doadores por aférese segundo o sexo, idade e etnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao estado civil foi evidenciado uma discreta prevalência de doadores 

solteiros e quanto a procedência prevaleceram os procedentes da cidade de Maceió (tabela 

2).  

Tabela 2 - Prevalência de doadores de aférese segundo o Estado Civil e Procedência 

Estado civil n % 

Casado 68 42,50% 

Sexo n % 

Homens 149 93,13% 

Mulheres 11 6,87% 

   

Idade   

18-24 anos 37 23,12% 

25-40 anos 78 48,75% 

41-60 anos 43 26,88% 

61-69 2 1,25% 

   

Etnia   

Branco 17 10,64% 

Negro 16 10,00% 

Pardo 41 25,62% 

Índio 1 0,62% 

Sem Dados 85 53,12% 



Solteiro 79 49,37% 

Divorciado 5 3,12% 

Viúvo 1 0,62% 

Sem Dados 7 4,39% 

   

Procedência   

Maceió 118 73,75% 

Outras cidades de Alagoas 40 25% 

Outros estados 2 1,25% 

 

Na análise da escolaridade e profissão, 85 fichas de doação (53,12%) não 

possuíam informações relativas a esses dados, sendo apenas incluídos 75 doadores. 

Houve uma maior incidência de doadores de nível médio completo (18,76%) e 

encontramos apenas 8,75% dos doadores com nível superior completo (tabela 3). A 

grande maioria dos doadores eram profissionais de nível médio, correspondendo a 

38,13% dos indivíduos analisados (tabela 3).  

Tabela 3 - Prevalência de doadores de aférese quanto à Escolaridade e Perfil profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridade n % 

Analfabeto 1 0,62% 

Fundamental 10 6,25% 

Fundamental Completo 4 2,50% 

Médio Incompleto 10 6,25% 

Médio Completo 28 18,76% 

Superior Incompleto 6 3,75% 

Superior Completo 14 8,75% 

Sem Dados 85 53,12% 

   

Nível profissional   

Médio 61 38,13% 

Superior 14 8,75% 

Sem Dados 85 53,12% 



Das 160 coletas por aférese analisadas, 109 (68,12%) foram doações voluntárias 

e 51 (31,88%) foram de reposição, dado semelhante as doações de sangue total realizadas 

no Serviço de hemoterapia do HUPAA. Em relação ao tipo de captação realizado, 

verificou-se que a maioria dos doadores (26,25%) dirigiram-se voluntariamente ao 

serviço de hemoterapia do HUPAA para doação de sangue total, porém foram captados a 

doação por aférese; 12,5% por convocação de amigos; 8,13% de familiares e 53,12% das 

fichas não continham dados relativos ao tipo de captação realizado.  

Os dados antropométricos da pré-triagem clínica (peso, altura e temperatura) e o 

perfil hematológico dos doadores pré-doação (hemoglobina e contagem de plaquetas) 

foram analisados de acordo com os valores médios, sendo obedecidos todos os critérios 

de aptidão para doação por aférese segundo Portaria Ministerial nº 158 de 04 de fevereiro 

de 2016, como demonstrado na tabela 4.5 

Tabela 4 - Dados antropométricos e perfil hematológico pré-doação dos doadores de 

sangue por aférese 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a fenotipagem do Sistema ABO e Rh (Antígeno Rhesus), a maioria 

dos doadores foram do tipo O+ (39,38%), seguidos por A+ (31,25%) e B+ (10,63%), 

sendo menor o percentual de tipos sanguíneos negativos (tabela 5).  

Tabela 5 - Distribuição dos doadores por aférese quanto à fenotipagem ABO e Rh 

Tipagem sanguínea n % 

O+ 63 39,38 

Pré-triagem clínica Média 

Peso 82,76kg 

Altura 1,72m 

Temperatura 36,0ºC 

 

Perfil hematológico 

 

Hematócrito 45% 

Hemoglobina 15g/dL 

Plaquetas 235.419mm3 



O- 13 8,12 

A+ 50 31,25 

A- 8 5 

B+ 17 10,63 

B- 0 0 

AB+ 5 3,12 

AB- 0 0 

Sem Dados 4 2,50 

Total 160 100 

 

As características das unidades coletadas e os dados hematológicos do doador pós 

doação, revelaram que a média de volume dos concentrados de plaquetas foi de 260mL 

para as coletas simples (01unidade) e de 468mL para as coletas duplas. A média do 

rendimento plaquetário, que corresponde ao quantitativo de plaquetas por unidade foi de 

3,16 x 1011 para as coletas simples e 6,27 x 1011 para as coletas duplas (tabela 6).   

A média de hematócrito e contagem de plaquetas dos doadores fornecidas pelo 

equipamento de aférese após o término do procedimento estão demonstrados na tabela 6, 

estando de acordo com os requisitos obrigatórios do controle de qualidade da Portaria 158 

do Ministério da Saúde.5 

Tabela 6 - Média do volume e rendimento plaquetário das unidades coletadas e dados 

hematológicos pós doação  

Dados Pós-doação Média 

Volume Coletas Simples 260,0 mL 

Volume Coletas Duplas 468,0 mL 

Rendimento Plaquetário Coletas Simples 3,16x1011 

Rendimento Plaquetário Coletas Duplas 6,27x1011 

Plaquetas Pós 173.667mm3 

Hematócrito Pós 43% 

 

  Os resultados reportaram que do total de 160 doações, a maioria correspondeu a 

coleta simples de plaquetas 108 (67,50%) e 52 coletas (32,5%) tratava-se de coleta de 

múltiplos hemocomponentes (plaqueta dupla e plaqueta e hemácia), conforme tabela 7. 



Tabela 7 – Procedimentos de coleta de aférese simples e de múltiplos componentes 

Tipo de Coleta n % 

Simples (01 unidade de plaqueta) 108 67,50% 

Dupla (02 unidades de plaquetas) 39 24,37% 

Duplo Hemocomponente (plaqueta + 

hemácia) 

13 8,13% 

Total 160 100,00% 

 

A ocorrência de eventos adversos foi de 30,63% das coletas realizadas, sendo 

necessária a interrupção do procedimento em apenas 18,12%. Dos 160 doadores, 49 

relataram a ocorrência de eventos adversos e apenas 7 relataram mais de um evento na 

mesma coleta. Do total de 60 eventos encontrados, a maioria foram leves e relacionados 

ao anticoagulante citrato de sódio utilizado durante o procedimento: 19 episódios de 

formigamento labial (31,7%), 18 hematomas em local de punção (30%), 6 reações vaso-

vagal (10%), 3 casos de hipotensão (5%), 2 taquicardias (3,3%), 1 tontura (1,7%) e 11 

episódios de reações inespecíficas (18,3%). 

  Quanto as dificuldades relacionadas a doação de hemocomponentes por aférese, 

verificou-se que 17 (10,67%) dos doadores relataram algum tipo de dificuldade, sendo 1 

caso de insônia após coleta e as demais 16 foram relacionados ao “medo” do 

procedimento, como:  ansiedade, nervosismo e angústia. Apesar das dificuldades 

relatadas e dos efeitos adversos encontrados 45% dos doadores afirmaram que voltariam 

a fazer a coleta por aférese, infelizmente 53,12% das fichas de doação não continha essa 

informação. 

 

Discussão 

A constante falta de hemocomponentes nos serviços de hemoterapia do Brasil, 

representa um grande problema de saúde pública no nosso país. A coleta de sangue por 

aférese é responsável pelo aumento do número de hemocomponentes coletados de um 

único doador, associado a melhoria na qualidade final do produto, representando um 

importante mecanismo de diminuição da necessidade de sangue aos pacientes que dele 

necessitam.1,2 



O hospital universitário professor Alberto Antunes/UFAL/EBSERH é referência 

para o tratamento de pacientes oncológicos e onco-hematológicos do estado de Alagoas, 

sendo este tipo de paciente os maiores usuários de hemocomponentes na prática 

transfusional, necessitando de medidas contínuas de captação de doadores de sangue, 

possibilitando assim o tratamento e a profilaxia das complicações relacionadas a doença.  

A avaliação do perfil do doador de sangue por aférese da Unidade Transfusional 

do HUPAA, assim como o conhecimento dos possíveis efeitos adversos relacionados ao 

procedimento, poderá auxiliar em melhorias nos processos de captação e fidelização 

desses indivíduos, podendo assim minimizar os efeitos da falta de sangue à população do 

nosso estado. 

Os doadores de plaquetas por aférese da Unidade Transfusional do 

HUPAA/UFAL/EBSERH são na maioria do sexo masculino, com idade entre 25 a 40 

anos, cor parda, solteiros e procedentes da capital Maceió. A escolaridade predominante 

foi de doadores apenas com ensino médio completo, quando comparada ao ensino 

superior e de profissionais de nível médio. O HUPAA é um hospital público federal, que 

tem como característica de atendimento à população de nível socioeconômico mais baixo, 

usuária do SUS, o que justifica o perfil de doador encontrado. A nossa predominância de 

doadores solteiros pode ser explicada pelo maior número de jovens quando comparado 

com a literatura. Esses dados são semelhantes a outros trabalhos na literatura e 

demonstram a necessidade de captação mais efetiva em doadores do sexo feminino e 

procedentes do interior do estado.9,11 

A avaliação clínica e hematológica do doador pré e pós doação, assim como as 

características de volume e rendimento plaquetário do hemocomponente coletado por 

aférese, seguiu rigorosamente as exigências da Portaria Ministerial n0 158 que 

regulamenta os serviços de hemoterapia do Brasil, demonstrando a segurança do 

procedimento e a qualidade final do produto.5,11,13 

O tipo sanguíneo mais encontrado foi o O+ seguido do A+, estando de acordo com 

os dados de distribuição na população mundial e em concordância com dados de outros 

serviços de hemoterapia do país. A plaquetaférese simples representou a maioria dos 

procedimentos de coleta, com uma incidência menor de coleta de duplo 

hemocomponente. A pequena quantidade de coletas duplas (hemácia e plaqueta) foi 

devido a coleta de concentrado de hemácias por aférese está preconizada pelo protocolo 



da unidade transfusional do HUPAA, apenas para tipos sanguíneos raros, assim como o 

aumento do intervalo para futuras doações de concentrado de plaquetas 1,3,15 

A ocorrência de eventos adversos foi de 30,67%, sendo prevalente o 

formigamento labial por hipocalcemia, relacionado ao anticoagulante citrato utilizado 

durante o procedimento, porém a necessidade de interrupção da coleta foi relatada em 

apenas 18,2% dos doadores, demonstrando a segurança do procedimento. Encontramos 

uma incidência maior do total de eventos e de hematomas em local de punção, quando 

comparado a 4,4 a 17% descritos na literatura, o que reforça a inexperiência inicial das 

equipes médicas e de enfermagem responsáveis pela coleta e a necessidade de uma maior 

vigilância e treinamento periódico de todos os envolvidos, a fim de minimizar a 

ocorrência e gravidade desses eventos adversos.3,16 

A prevalência das doações voluntárias de hemocomponentes por aférese (68,12% 

dos doadores), associada a presença de 26,25% de doadores que procuraram a unidade 

transfusional do HUPAA para doação de sangue total e que foram redirecionados pela 

equipe para a coleta por aférese, e ao “medo” da doação relatado por 10,67% dos 

doadores, chama a atenção para a falta no nosso serviço de um profissional na área de 

serviço social e de um programa estruturado de captação de doadores e de educação 

permanente, com campanhas informativas população usuária dos nossos serviços e aos 

profissionais da área de saúde, enfatizando a segurança do procedimento e a maior 

eficiência em relação à doação de sangue total.1,4,8 

Vale ressaltar também a falta de cuidado dos profissionais do banco de sangue 

com o correto preenchimento dos dados da ficha do doador que pode ser observada em 

até 53,12% dos prontuários. Apontando a necessidade de treinamento adequado aos 

profissionais responsáveis por essa função. 

 

Conclusão 

O perfil dos doadores por aférese da Unidade Transfusional do 

HUPAA/UFAL/EBSERH consiste em sua maioria de homens, com idade entre 25 a 40 

anos, pardos, solteiros, com ensino médio completo, residentes em Maceió, que possuem 

emprego de nível médio e sangue do tipo O+. Em relação aos paramêtros hematológicos 

pré doação, observamos uma média de 45 % de hematócrito e 235.419 mm3 quando 



falamos da contagem de plaquetas. Pós doação, essa média passa a ser de 43% de 

hematócrito e 173.000mm3 de volume plaquetário. A despeito da maior segurança do 

procedimento de aférese em relação a coleta de sangue total, observamos uma frequência 

de 30,63% de eventos adversos, maior do que a relatada na literatura, provavelmente 

relacionada a implantação inicial dessa modalidade de coleta no nosso serviço.  

Esse estudo proporcionou um melhor entendimento sobre o ato da doação por 

aférese e a importância da conscientização da doação voluntária de sangue e sua 

fidelização, e ainda a possibilidade de compartilhar conhecimento com a comunidade 

acadêmica. Espera-se que esses resultados possam ser aplicados em programas de 

melhoria de captação desses doadores, não apenas no hospital sede da pesquisa, mas 

também em todas as unidades transfusionais do estado, contribuindo para aumento dos 

estoques e evitando a falta de hemocomponentes a população. 
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