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Introdução

A transfusão sanguínea tem o objetivo
de manter a vida do paciente acometido de 
considerável redução de células sanguíneas e 
preservar a circulação da hemoglobina em 
níveis satisfatórios [1], para uma correta 
perfusão tecidual. Em casos de doenças 
hemolíticas a transfusão visa manter as 
condições fisiológicas do animal viáveis para 
que haja tempo de serem tomadas as medidas 
específicas contra a causa primária. Foi atendido 
no hospital veterinário um cão da raça Pastor 
Alemão, pesando cerca de 10 Kg, idade 
aproximada de quatro meses, com o quadro 
indicativo de anaplasmose, ao exame clínico
observou-se, mucosas pálidas, taquicardia, 
apatia, taquipnéia, e ao exame laboratorial 
apresentou hematócrito a 15%, indicando 
anemia. Recomendou-se a hemoterapia, com a 
intenção de reabilitar o paciente para o 
tratamento posterior. Foi usado para coleta de 
sangue um animal da raça Buldog Francês que 
se enquadrava dentro das características 
desejáveis a um doador.

Material e métodos

Foi coletado cerca de 160 ml de 
sangue, de um cão da raça Buldog Francês, com 
idade aproximada de dois anos, pesando 33 Kg, 
estado clínico saudável e temperamento dócil, 
devidamente vacinado contra doenças 
infecciosas, apresentando hematócrito de 50%, e 
negativo para a presença de hemoparasitas,  
encaixando-se assim nas características ideais 
de um doador. A coleta foi realizada pela veia 
jugular, a área passou por anti-sepsia antes da 
introdução do cateter, o material usado para 
flebotomia eram estéreis, descartáveis e de uso 
único, pois métodos assépticos inadequados 
podem levar a contaminação bacteriana do 
sangue [4]. O sangue coletado foi armazenado 
em uma bolsa plásticas própria para o 

procedimento, contendo anticoagulante do tipo 
ACD (ácido-citrato-dextrose) [3], esse tipo de 
armazenamento evita o traumatismo mecânico 
nos componentes sanguíneos, preservando-os. O 
animal receptor foi preparado com a tricotomia 
e anti-sepsia do membro anterior, na região da 
veia cefálica, onde foi introduzido o cateter. A 
transfusão foi em caráter de sangue total 
(sangue coletado + anticoagulante), onde é 
fornecido sangue e os componentes plasmáticos, 
contendo assim os fatores de coagulação e 
hemácias para o transporte de oxigênio. O 
hematócrito deve ser elevado a um nível 
máximo de 30%, para não ocorrer supressão do 
estímulo eritopoiético [3]. Nos primeiros 30 
minutos o sangue deve gotejar lentamente em 
uma velocidade de 0,25 mL/Kg para possibilitar 
à observação e correção de respostas de rejeição 
a transfusão [2].

Resultados

Durante o processo transfusional, o 
animal já apresentava sinais de melhora, 
avaliado com uma leve correção da taquicardia 
e taquipnéia e redução na palidez das mucosas. 
O hematócrito aumentou a um nível de 26%, 
melhorando a perfusão tecidual. Não houve 
nenhum tipo de reação de rejeição, e o animal 
foi encaminhado para casa, para o tratamento 
posterior, que consistiu na eliminação do agente 
transmissor da causa primária no local onde o 
animal reside, e tratamento com complementos 
hematínicos, contendo elementos que 
participam do metabolismo das células 
sanguíneas, além do uso de antibiótico, para 
combater a infecção.  Na consulta de volta, o 
animal apresentava aspecto clínico melhor, 
mostrando assim a eficácia da associação do 
tratamento trasfusional na reabilitação de 
pacientes com o tecido sanguíneo 
comprometido. 
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Discussão

É unânime dentre todos os autores que 
a transfusão sanguínea constituiu uma terapia de 
caráter emergencial para salvar a vida, embora 
não cure nenhuma doença. A maior contradição 
desse procedimento está relacionada a 
incompatibilidade de tipos sanguíneos, que 
podem gerar rejeições, as provas de 
compatibilidade sanguíneas são realizadas 
através da prova cruzada (crossmathing), onde 
misturamos o sangue do doador com o do
receptor, ocorrendo aglutinação, é indício de 
incompatibilidade. No caso relatado a prova
cruzada não foi realizada, pois o animal não 
havia recebido transfusão anterior, o que 

cruzada não foi realizada, pois o animal 
não havia recebido transfusão anterior, o que 

diminuía a possibilidade de anticorpos pré-
formados que gerassem uma reação 
transfusional. 
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