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1. RESUMO 

 Neste artigo propomos demonstrar aumento no tempo de estocagem do 

concentrado de hemácias quando adicionado citrato, fosfato monobásico, dextrose 

com solução aditiva de glicose, adenina e manitol em solução salina (CPD-SAG-M) 

sabendo que essa substância apresenta capacidade de estabilizar a membrana 

celular, assim promovendo impermeabilização a íons cloreto, mantendo seu pH 

intracelular elevado e reduzindo a hemólise nas bolsas Terumo®, Fresenius® e JP® 

por 41 dias.  

2. INTRODUÇÃO 

 Atualmente a transfusão sanguínea é considerada uma forma de terapia 

emergencial como também uma forma de transplante, que se trata de um tecido 

temporário sendo transportado para outro indivíduo, indicada em casos graves. 

Cada constituinte da solução preservativa possui funções específicas que 

ajudam a manter a viabilidade por mais tempo. O citrato é um anticoagulante que age 

quelando o cálcio e impedindo a coagulação sanguínea e promovendo a estabilização 

da membrana eritrocitária, auxiliando na manutenção do pH intracelular. O fosfato é 

substrato para a produção o 2,3-DPG no interior das hemácias, que é um componente 

orgânico responsável pela captura e liberação do O2 pela hemoglobina aos tecidos e 

já a dextrose é um carboidrato consumido lentamente pelas células em condições de 

baixas temperaturas contribuindo com a manutenção dos níveis adequados de ATP3.  

Tendo em vista a necessidade de uma conservação adequada das bolsas 

coletadas, propõe-se avaliar e comparar os efeitos do processo de conservação do 

concentrado de hemácias armazenado nas bolsas acrescidas com CPD-SAG-M, 

sabendo que essa substância apresenta capacidade de estabilizar a membrana 

celular, assim promovendo impermeabilização a íons cloreto, mantendo seu pH 

intracelular elevado e reduzindo a hemólise, fazendo com que essas bolsas 

apresentem uma maior durabilidade, se comparada com bolsas que sem adição do 

mesmo. 

3. OBJETIVO 

 O presente estudo terá como objetivo analisar as bolsas de sangue das marcas 

Terumo®, Fresenius® e JP® quando adicionado CPD-SAG-M por 41 dias, que é o 



prazo de validade das bolsas, e com isso descrever a importância do uso do mesmo 

nesse período em cada uma das marcas, mostrando se há ou não a preservação por 

maior tempo, já que o período de armazenamento da bolsa influencia 

significativamente na qualidade dela e no resultado do paciente que a utilizou. 

4. METODOLOGIA 

Serão utilizadas para avaliação 21 bolsas de sangue, sendo 7 unidades de 

cada uma das respectivas marcas Terumo®, Fresenius® e JP®. A análise será feita 

durante todo o tempo de uso da bolsa (41 dias). Será analisado hematócrito antes da 

coleta, após a coleta e a cada 10 dias, exceto para a última análise, que será feita 

após 11 dias até que se complete 41 dias, hemogasometria (pO2, pCO2, pH, lactato), 

grau de hemólise, cultura bacteriana após a coleta e a cada 20 dias até completar 41 

dias, LDH, hemoglobina, proteína total, morfologia dos eritrócitos, leucócitos, curva de 

fragilidade osmótica, glicose, sódio e potássio.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Até o presente momento foram realizadas mensurações de três bolsas das 

respectivas marcas Terumo®, Fresenius® e JP® que foram coletadas a vácuo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Observou-se após a análise destas três bolsas os resultados obtidos e nas 

condições deste estudo, pode-se concluir que até o 41º dia de armazenamento do 

sangue canino a bolsa CPD/SAG-M demonstrou maior preservação na estocagem, 

mantendo o sangue viável, no que se refere às variáveis concentrações de potássio 

plasmáticas, glicose plasmática, proteína plasmática total, pO2 e pCO2 que não se 

elevaram de forma significante.  
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