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Introdução

Desde os primeiros relatos de transfusões sangüíneas
no século XVII, quando se transfundia sangue 
heterólogo na tentativa de se alterar o comportamento 
de quem o recebia [1], a medicina transfusional tem 
evoluído muito. Hoje as indicações para a transfusão de 
sangue total ou de um de seus componentes são a 
necessidade do restabelecimento da capacidade de 
transporte de oxigênio pelo sangue, deficiências na 
hemostasia, transferência de imunidade passiva e 
hipoproteinemia ou hipovolemia. Atualmente, de 
acordo com as indicações específicas, o objetivo é 
utilizar preferencialmente os diferentes componentes 
sangüíneos individualmente em substituição ao sangue 
total [2].
      O principal objetivo da transfusão de sangue total é
a recuperação da capacidade de transporte de oxigênio
e da volemia em casos de anemias graves por perda 
aguda de sangue. Quando a anemia é decorrente da 
perda ou destruição apenas de hemácias, sem 
hipovolemia, é indicada a transfusão de papa de 
hemácias. O hematócrito (Ht) determina a necessidade 
da transfusão, porém os valores limite variam conforme 
a espécie [3].
      Para se verificar a compatibilidade entre plasma e 
hemácias de doadores e receptores, e identificar a 
presença de anticorpos pré-existentes responsáveis por 
hemólise ou hemoaglutinação utiliza-se à prova de 
reação cruzada [4].
      Esta prova tem como objetivo diminuir o risco de 
reações transfusionais, principalmente onde a 
tipificação sangüínea não é feita. Embora a ocorrência 
de reações transfusionais imediatas em uma primeira 
transfusão seja rara, é recomendado que se faça a prova 
da reação cruzada antes de qualquer transfusão, 
principalmente quando a indicação para esta transfusão 
são problemas auto-imunes. Deve ser obrigatoriamente 
realizada em pacientes a partir da segunda transfusão. 

Apenas a prova de reação cruzada não é suficiente para 
se determinar definitivamente se há incompatibilidade 

entre doador e receptor. Para isto ainda é necessário testar 
o sangue com uma fonte exógena de complemento (teste de 
Coombs com soro de coelhos) [5; 6; 3].
      Há 2 tipos de reação cruzada, a maior e a menor. Na 
reação maior cruza-se hemácias do doador com plasma do 
receptor para verificar a presença de anticorpos no receptor 
contra as hemácias do doador [6]. 

Esta prova é a mais importante, devendo ser sempre 
compatível. Na menor cruza-se hemácias do receptor com 
plasma do doador para verificar a existência de anticorpos 
no plasma do doador contra as hemácias do receptor. É 
usada concomitantemente com a anterior, principalmente 
na segunda transfusão, porém é menos importante devido à 
diluição do plasma do doador no paciente. Assim, exceto 
em casos de isoeritrólise neonatal, produtos do plasma 
podem ser administrados sem que haja necessidade de se 
fazer a prova de reação cruzada ou tipificação sangüínea, a 
não ser que uma grande quantidade seja necessária. A 
transfusão de um sangue para o qual a reação cruzada foi 
negativa não previne sensibilização do receptor ou riscos 
de reações transfusionais. Ela simplesmente indica que no 
presente momento não há anticorpos significantes contra 
hemácias. Para prevenir a sensibilização, o sangue deve ser 
tipificado [6].
      A incompatibilidade manifesta-se por hemólise e/ou 
aglutinação, sendo que na ausência de incompatibilidade 
macroscópica, esta deve ser confirmada microscopicamente 
com relação à aglutinação [4].
      As globulinas (com exceção das g-globulinas) também 
são produzidas pelo fígado, se não exclusivamente, pelo 
menos como sítio primário [7]. [8] esclarece que as a e b-
globulinas incluem as proteínas da coagulação sangüínea e 
um grupo heterogêneo de proteínas que funcionam como 
carreadores de hormônios e oligoelementos, marcadores de 
inflamação (reagentes de fase aguda) e/ou metabólitos. Este 
grupo inclui lipoproteínas, haptoglobina, ceruloplasmina, 
hemopexina, transferrina. As g-globulinas são produzidas 
pelas células linfóides nos linfonodos, baço e medula óssea, 
e são correspondentes aos anticorpos [7].



      A maioria das proteínas plasmáticas é sintetizada 
no fígado. São exceções as imunoglobulinas secretadas 
pelos linfócitos B, os chamados plasmáticos e 
hormônios peptídeos, que se originam das células 
endócrinas das glândulas [9].

O objetivo do presente trabalho é descrever o caso 
de um animal com hiperglobulinemia frente ao teste de 
compatiblidade.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, um 
canino, macho, SRD, 10 anos de idade apresentando 
sinais de anemia. Ao exame físico foram observadas 
mucosas pálidas, dores generalizadas e edema de 
córnea e hemorragias espontâneas. Foi solicitado novo 
hemograma com contagem de plaquetas, dosagem de 
proteínas totais, albumina e globulina. 

Resultados e Discussão

Os resultados dos exames realizados encontram-se 
na tabela 1 e 2.
Conforme visto na literatura [3] este animal tinha 

indicação pra transfusão sanguínea, devido a perda 
aguda de sangue.

Para a realização da transfusão sanguínea é 
necessário que se faça antes um teste de 
compatibilidade sanguínea, afim diminuir o risco de 
reações transfusionais, principalmente onde a 
tipificação sangüínea não é feita [4]. 

      Apenas a prova de reação cruzada não é suficiente 
para se determinar definitivamente se há 
incompatibilidade entre doador e receptor [5; 6; 3].

Sabendo que o teste de reação curzado visa dectear a 
presença de anticorpo no plasma do receptor contra as 
hemácias do doador [4]. Desta forma pode supor que o 
teste de compatibilidade foi incompatível pelo fato da 
globulina deste animal apresentar bem acima do valor 
de referência para essa espécie. Já que as g-globulinas 
são produzidas pelas células linfóides nos linfonodos, 
baço e medula óssea, e são correspondentes aos 
anticorpos [7].

Desta forma pode supor que quando um animal 
apresentar globulina acima dos limites normais deve-se 
realizar teste de compatibilidade mesmo se tratando de 
uma primeira transfusão.
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                        Tabela 1: resultado hemograma do animal.

Tabela 2: resultado das proteínas dosadas.

Parâmetros Hemograma Referência*

Hemácias (/mm3) 3,0 5,5-8,5
Hemoglobina (g%) 5,8 12-18
Hematócrito (%) 17 37-55
VCM (fl.) 56,7 60-72
CHCM (%) 34,2 31-37
Leucócitos (/mm3) 18100 5500-16900
N. Metamielócitos (mm3)
N. Bastonetes (/mm3) 1086 0-299
N. Segmentados (/mm3) 12851 3000-12000
Linfócitos (/mm3) 3077 1000-4900
Eosinófilos (/mm3) 724
Monócitos (/mm3) 362
PPT (g/dl) 9,1
Plaquetas (/mm3) 30000 175000-500000

Parâmetros 1º Hemograma Referência*

Proteina total 9,1 5,4-7,1
Globulina 8,0 2,7-4,4
Albumina 1,1 2,6-7,1


