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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].

Após o sangue ser colhido em bolsas apropriadas 
contendo anticoagulante, seus diferentes componentes 
– sangue total fresco, sangue total estocado, papa de 
hemácias, plasma fresco congelado, crioprecipitado, 
crioplasma pobre e plasma rico em plaquetas – podem 
ser processados [2,3].

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 [3].

Atualmente, as indicações para transfusão de sangue 
total ou de um dos seus componentes são a necessidade 
do reestabelecimento da capacidade de transporte de 
oxigênio pelo sangue, deficiências na hemostasia, 
transferência de imunidade passiva e hipoproteinemia 
ou hipovolemia [4]. Outras indicações são: Na 
hemorragia aguda, em hemólise aguda ou em qualquer 
anemia crônica. Ainda para o fornecimento de fatores 
de coagulação no caso da intoxicação aguda por 
warfarin e também em casos severos de 
trombocitopenias, as plaquetas do sangue do doador 
têm o mesmo efeito [5].

A maior contra-indicação a ser considerada é a que 
diz respeito à incompatibilidade sanguínea [2]. As 
hemácias possuem antígenos próprios na superfície da 
membrana celular que as classificam em grupos 
sanguíneos. A conseqüência desses antígenos na 
superfície das hemácias é a formação de anticorpos anti 
– hemácias no receptor contra hemácias do doador. A 
presença desses anticorpos pode causar reações 
transfusionais hemolíticas imunomediadas sérias e até 
fatais ou pode levar também à formação de anticorpos 
para um determinado tipo sanguíneo, ou ainda acarretar 
perda da eficácia da transfusão sanguínea realizada, 
pela diminuição da sobrevida das hemácias 

transfundidas [4]. O ideal seria fazer a tipagem sanguínea 
do doador para assegurar a ausência de antígenos com alto 
potencial para promover reações adversas. Porém o 
antisoro específico é difícil de ser obtido, sendo portanto 
recomendada a prova cruzada antes de qualquer transfusão 
sanguínea [6,7,8].

Os doadores devem ser clinicamente sadios, 
apresentarem boas condições físicas, isentos de parasitos de 
qualquer espécie, cercados de atenção especial com relação 
àquelas moléstias possíveis de ser transmitidas por via 
sanguínea [9].

A veia jugular é o vaso sanguíneo de eleição para a 
colheita de sangue e o animal geralmente é colocado em 
decúbito lateral. Durante a doação, o bem estar do doador 
deve ser constantemente monitorado (coloração das 
mucosas, pulso, freqüência respiratória) [10].

A transfusão deve ser precedida de exame clínico 
criterioso do receptor, verificando possíveis transfusões 
anteriores, em caso positivo se houve reação transfusional e 
se os doadores foram tipificados, se o paciente é fêmea 
intacta, gestante ou animal destinado à reprodução [3].

O gotejamento de sangue deve ser iniciado lentamente 
(30 gotas por minuto), até completar uma hora. Se durante 
este período, o paciente não apresentar reações secundárias, 
o gotejamento pode ser aumentado para 80 gotas por 
minuto ou mais [3,11].

Em animais de pequeno porte, o objetivo da transfusão 
empacientes com anemia é aumentar o hematócrito pós 
transfusional para 25% em cães e 15 a 20% em gatos [4].

Os sinais associados a uma possível reação transfusional 
são urticária, eritem, prurido, vômito, vocalização (gatos), 
pirexia, depressão, dispnéia, taquipnéia ou tosse, 
taquicardia ou bradicardia, tremor ou convulsões, choque e 
anorexia (reação tardia) [11].

Material e métodos

Chegou ao Hospital veterinário da UFRPE um 
canino de nome ,   anos de idade, 

Foram coletados 250 ml de sangue de um canino, 
de nome Bruce, doador de sangue cadastrado no  



Hemocentro do Hospital Veterinário da 
Universidade Rural de Pernambuco. A coleta foi 
realizada puncionando-se a veia jugular do 
animal, após teste de compatibilidade entre o 
sangue do doador e receptor, o material coletado 
foi acondicionado em bolsa própria para material 
sanguíneo, e a transfusão foi realizada minutos 
após esse procedimento.

Resultados e Discussão

 Indicação para transfusão sanguínea foi 
descrita por [4], onde o animal apresentava 
anemia acentuada, e para repor a volemia do 
animal.

Foi realizado o teste de compatibilidade 
sanguínea, o qual o resultado foi compatível, que 
segundo o autor [2] seria a única forma de não 
haver transfusão.

A seleção do doador procedeu conforme 
descrito na literatura [9,10].

A transfusão ocorreu sem complicação alguma, o 
animal não apresentou nenhuma reação descrita 
por [11].

Tendo em vista que a transfusão sanguínea é de 
caráter emergencial a transfusão foi realizada o 
mais rápido possível.

A anemia acentuda é sempre causa sencudaria a 
alguma patologia sendo assim após a transfusão 
sanguínea o animal deve receber tratamento para 
combater a origem primaria.
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