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Introdução

A transfusão sangüínea, também chamada de 
hemoterapia, constitui-se no ato de transferir sangue de 
um doador a um receptor que esteja correndo risco de 
vida. Seu objetivo é fazer com que a volemia do animal 
atinja níveis normais para que a circulação de sangue se 
normalize [1].

A prática da transfusão sanguínea teve início no 
século passado na medicina humana, e vem evoluindo 
desde então. O fracionamento do sangue, que permite o 
uso isolado de cada um de seus elementos, e a 
identificação das doenças transmissíveis representam 
os avanços mais recentes desta forma de tratamento [2].

A primeira transfusão de sangue em um cão foi feita 
por um médico inglês chamado Lower, em 1655.
Atualmente, os médicos veterinários a utilizam com 
freqüência cada vez maior no tratamento de diversas 
afecções dos cães [3].

O sangue fresco total deve ser colhido 
imediatamente antes da transfusão, e fornece plaquetas 
viáveis e todos os fatores de coagulação, além de 
hemácias e proteínas plasmáticas [2]. 

Recomenda-se a transfusão quando: ocorre baixa da 
concentração celular sanguínea acompanhada com 
sintomas clínicos de anemia (mucosas pálidas, 
taquicardia, sopro anêmico); durante as cirurgias 
prolongadas e traumatizantes com grande perda de 
sangue; nos estados de hipoproteinemias resultantes de 
prolongada inanição, de enfermidades parasitárias, de 
infecções, de queimaduras e de intoxicações; como 
terapia inespecífica estimulante, com a finalidade de 
restabelecer a resistência dos animais e nos casos de 

convalescença prolongada decorrente de tratamentos 
cirúrgicos [4].

O tecido sanguíneo é insubstituível e não pode ser 
produzido artificialmente. Por isso, quando um animal 
precisa de uma transfusão sanguínea só pode contar com a 
solidariedade de quem doa.  A doação é um ato nobre e de 
exemplar responsabilidade porque salva vidas de outros 
animais, sejam eles conhecidos ou não [5]. 

A única contra-indicação que deve ser levada em conta é 
a incompatibilidade sanguínea que se caracteriza pela 
impossibilidade de se misturar dois tipos de sangue [1].

O banco de sangue está sendo utilizado como modelo 
para o fornecimento dos componentes sanguíneos 
utilizados na hemoterapia animal. A avaliação da 
transfusão sanguínea animal e, por conseguinte a formação 
de um banco de sangue no Hospital Veterinário visa 
atender à grande casuística de cães e gatos com moléstias 
hematológicas e/ou infecciosas de origem metabólica, viral 
e bacteriana, bem como aqueles pacientes cirúrgicos que 
necessitam da técnica transfusional durante o ato operatório 
como cirurgias torácicas e ortopédicas além daqueles 
pacientes que se apresentam em estado de choque 
hipovolêmico.

Material e métodos

O doador canino ideal deve ter idade ente 1 e 8 anos, 
pesar acima de 28 Kg, ter temperamento dócil e ser 
vacinado anualmente contra doenças infecciosas 
importantes na região, como raiva, cinomose, hepatite 
infecciosa, leptospirose, parvovirose e coronavirose. Em 
cães, 15 a 20% do volume sanguíneo podem ser doados e 



calcula-se o volume sanguíneo estimado com a seguinte 
fórmula: Volume sanguíneo estimado (Litros) = 0,08 –
0,09 x peso (kg), ou seja, o máximo a ser doado é 16 
ml/Kg. O intervalo entre as doações para cães é de 2 a
3 meses [6].

O doador felino ideal deve ter idade entre 2 a 8 anos, 
aproximadamente pesar acima de 4,5 Kg (tamanho 
proporcional). O animal deve ser vacinado anualmente 
contra doenças infecciosas importantes na região, como 
FIV e FELV, e devem ser negativos para PIF. Em 
felinos, 15 a 20% do volume sanguíneo podem ser 
doados e calcula-se o volume sanguíneo estimado com 
a seguinte fórmula: Volume sanguíneo estimado 
(Litros) = 0,0550-00,065 x peso (Kg), ou seja, o 
máximo a ser doadoé 11 a 13 ml/Kg. Os felinos 
doadores podem doar a cada 2 a 3 semanas se o 
hematócrito estiver normal, mas nestes casos a dieta 
deve ser suplementada com ferro [6].

O banco de sangue possui doadores cadastrados no 
projeto que preenchem os requisitos de um doador 
ideal. Na necessidade da coleta para um receptor, esses 
animais são acionados pela equipe do banco para ser 
realizada a coleta de sangue.

Antes de cada doação realiza-se exame clínico e 
hemograma do doador. Nenhum dos doadores é 
anestesiado ou sedado, os animais são selecionados por 
estarem em boas condições clínicas, resultados dentro 
dos valores normais nos exames e comportamento 
adequado para a doação (dócil e calmo).

Durante a doação, os animais são monitorados 
(pulso, batimento cardíaco, mucosas e 
comportamento), e o procedimento pode parar perante 
qualquer alteração que possa comprometer a saúde do 
doador.

O sangue a ser transfundido será coletado por 
venopunção da veia jugular, com auxílio de agulha 
grossa ou cateter nº 5 [1]. A bolsa de sangue deve ser 
frequentemente e cuidadosamente homogeneizada 
durante a doação para evitar formação de coágulos e 
possibilitar a continuidade do procedimento. A doação 
dura em torno de 3 a 10 minutos com vácuo e 5 a 15 
minutos sem vácuo em cães, e aproximadamente de 3 a 
5 minutos sem a utilização de vácuo em felinos [6].

O sangue retirado é armazenado em recipientes de 
plástico contendo uma solução de anticoagulante
(CPDA) cuja quantidade dependerá do volume de 
sangue retirado.

As bolsas e amostras de sangue colhidas são 
armazenadas em uma caixa térmica com gelo e 
transportadas até o laboratório para armazenamento e 
realização do teste de compatibilidade.

A incompatibilidade manifesta-se por aglutinação, 
sendo que, na ausência de incompatibilidade 
macroscópica, esta deve ser confirmada 
microscopicamente com relação à aglutinação [7]. O 
teste de reação cruzada tem valor limitado, sendo que 
uma maneira mais simples e rápida da realização da 
prova consiste em homogeneizar uma gota de soro do 
receptor com uma gota de sangue do doador e observar 
a formação de grumos [8].

Resultados e Discussão

Este projeto tem o intuito de utilizar o banco de sangue
como fornecedor de componentes sanguíneos empregados 
na hemoterapia oferecendo um serviço de fundamental 
importância para a manutenção da vida de cães e gatos 
atendidos no Hospital Veterinário da UFRPE.

A ampliação nos conhecimentos na área de Clínica 
Médica Veterinária através de leituras de textos e 
treinamento prático proporciona qualificação nesta área de 
atuação do Médico Veterinário. 

Porém devido à pouca quantidade de doadores
cadastrados, o banco fica impossibilitado de realizar 
procedimentos com grande freqüência que iriam contribuir 
de forma satisfatória para a grande demanda de animais que 
necessitam de transfusão.
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