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1. RESUMO 

Existem diversas bolsas plásticas com diferentes soluções conservantes, as quais 

são utilizadas para armazenamento de sangue total ou de hemocomponentes 

presentes hoje no mercado. Apesar da presença destas soluções que ajudam a 

conservar o sangue durante seu período de armazenamento, o fluido ainda sofre 

inúmeras alterações que são conhecidas como lesões de armazenamento8 que 

podem ou não sofrer influência pelo método de coleta utilizado, visando isso o 

presente trabalho avaliará quais são as lesões de armazenamento utilizando CPDA-

1 e se o método de coleta influência de maneira positiva ou negativa o concentrado 

de hemácias.  

2. INTRODUÇÃO 

Com o armazenamento das bolsas de sangue e hemocomponentes, as mesmas 

começam a sofrer com lesões de armazenamento. Apesar das soluções 

conservadoras possuírem fontes de energia para a manutenção do metabolismo 

eritrocitário, a sobrevivência dos eritrócitos é limitada. O período de armazenamento 

promove uma série de alterações na membrana plasmática dos eritrócitos, sendo 

que algumas sofrem lise, levando à diminuição no número de hemácias, diminuição 

do volume globular e aumento da hemoglobina plasmática8. 

O CPDA-1(Citrato Fosfato Dextrose e Adenina) é utilizado em bolsas de sangue 

humano, e o mais utilizado no âmbito da veterinária, porém foi visto que o tempo de 

preservação utilizando as mesmas soluções para conservação do sangue varia 

conforme as espécies. Na medicina humana, o concentrado de hemácias consegue 

manter-se conservada até 35 dias e na medicina veterinária o resultado não é o 

mesmo mantendo-as até 21 dias8-9.  

Existem duas técnicas de coleta de bolsa de sangue, por gravidade e a vácuo. O 

método por gravidade é homogeneizado conforme a coleta do sangue é realizada, 

sendo assim um método mais lento, porem fácil. O método a vácuo é um método 

mais rápido por ser introduzido em um recipiente que estimula a saída do sangue 

por sucção, econômico e seguro, quando se utiliza uma pressão negativa razoável, 

minimizando assim a duração da coleta e o estresse sofrido pelo doador1. 

 



3. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o concentrado de hemácias canino 

coletado pela bolsa de sangue da marca Fresenius® no período de armazenamento 

de 35 dias, avaliando o melhor método de coleta, à vácuo ou por gravidade. 

4. METODOLOGIA 

Serão utilizadas para avaliação 20 bolsas de sangue da marca Fresenius®, sendo 

10 coletadas por gravidade e 10 a vácuo. Após a coleta e processamento das bolsas 

serão realizadas avaliações como: hematócrito, hemólise, hemoglobina, proteína 

total, avaliação morfológica dos eritrócitos, curva de fragilidade osmótica, 

microbiologia, hemogasometria (po2, pco2, pH, lactato), glicose, sódio, potássio, 

LDH e leucócitos.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento foram realizadas duas coletas na bolsa Fresenius®, sendo 

uma coletada por gravidade e a outra a vácuo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até a presente data foram avaliadas duas bolsas de concentrado de hemácias, 

coletadas por métodos diferentes, onde foi visto que independentemente do tipo de 

coleta os resultados foram próximos, em ambos os métodos de coleta ocorreu 

queda pequena do pH assim que coletado, negativo para cultura de bactéria, e a 

porcentagem de hemólise não ultrapassou 0,8% até o 21º dia de armazenamento 

que foi o prazo máximo de sua viabilidade.  
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