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VAI DOER?
Só por um momento: muitas
pessoas consideram que a leve
picada é relativamente indolor.

BE THE 1™
Junte-se ao Cristiano Ronaldo e à Abbott e doe
sangue agora. Você pode salvar uma vida.  BE THE 1TM.
Inscreva-se para doar em BeThe1Donor.com.

1 doação de sangue
pode ajudar até

3 pessoas. 1

60-75 minutos é o
tempo proximado que
demora uma doação

de sangue. 2

Por ano, 234 milhões de
cirurgias de grande

porte são realizadas no
mundo, podendo envolver 

transfusões de sangue. 3

112 milhões de doações
de sangue são coletadas

no mundo todo. 4

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE

Doação de sangue em números

BE THE 1 e as marcas comerciais
relacionadassão marcas da Abbott
Laboratories em diversas jurisdiçõe

60-75 234MM 112MM

1
2

QUANTO TEMPO VAI DEMORAR 
PARA REPOR A QUANTIDADE 
DE SANGUE DOADA?
O plasma é reposto dentro de
24 horas. As hemácias necessitam 
de 4 a 6 semanas para serem repostas.

3 É SEGURO DOAR SANGUE?
A doação de sangue é um processo seguro.
O sangue é coletado por meio de uma agulha
estéril nova, que é utilizada uma vez e depois descartada.

COMO UMA DOAÇÃO PODE AJUDAR VÁRIAS PESSOAS?
Cerca de 450 ml de sangue podem ajudar muitas pessoas, porque os
diferentes componentes do sangue possibilitam vários usos para diversos pacientes.

SANGUE (TOTAL)

HEMÁCIAS

PLAQUETAS

PLASMA

FATOR ANTI-
HEMOFÍLICO
CRIOPRECIPITADO
(CRIO)

Trauma e cirurgia

Trauma, cirurgia, anemia, qualquer perda de sangue e
distúrbios sanguíneos (por exemplo, doença falciforme)

Tratamentos oncológicos, transplantes
de órgãos e cirurgia

Pacientes com queimaduras, choque e
distúrbios de coagulação

Hemofilia e distúrbio de coagulação
hereditário comum (doença de Von Willebrand)
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