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Resumo 

A transfusão sanguínea tem sido utilizada na 
clínica veterinária com bastante frequência para 
corrigir certos desajustes. O seu sucesso depende 
tanto do acompanhamento do procedimento, 
aferindo parâmetros e prevenindo possíveis 
reações transfusionais; quanto o 
acompanhamento após a transfusão, este trabalho 
sugere a avaliação hematológica pós transfusional 
dos cães receptores de bolsa, com intuito de 
conferir se o objetivo foi alcançado. 

 

Introdução 

A transfusão sanguínea, também chamada de 
hemoterapia, é um tipo de transplante autólogo, no 
qual é realizado a transferência de sangue total ou 
de hemocomponentes sanguíneos de um animal 
doador para um receptor e é indicada para 
pacientes em diferentes condições de saúde, 
incluindo anemias, hemorragias, coagulopatia e 
hipoproteinemia visando corrigir, 
temporariamente, uma deficiência ou disfunção 
(BAETA et al., 2015; MORAES et al., 2016b). 

As principais alterações clínicas encontradas 
nesses pacientes que tem indicação de transfusão 
são palidez de mucosas, apatia, intolerância ao 
exercício, aumento das frequências respiratória e 
cardíaca, aumento do tempo de coagulação 
descrito em Thrall (2015). Dessa forma, a 
transfusão de sangue deve ser baseada 
principalmente a partir do histórico e severidade 
desses sinais clínicos, em conjunto dos 
parâmetros laboratoriais (BROWN e VAP, 2015).  

A monitoração do receptor antes, durante e após a 
transfusão é de extrema importância afim de evitar 
possíveis reações transfusionais, devendo avaliar-
se a atitude, frequência cardíaca e respiratória, 
coloração de mucosas e temperatura inicialmente 
a cada 5 minutos e a cada 15-30 minutos durante 

o procedimento (FERREIRA et al., 2008; 
MORIKAWA et al., 2010).  

Sendo assim, o sucesso da hemoterapia depende 
de diversos fatores, tais como a indicação e a 
bolsa a ser usada, a escolha do doador, o 
armazenamento correto da bolsa de sangue, 
realização da prova de reação cruzada, condição 
de saúde do paciente receptor, tempo de 
transfusão, monitoramento do paciente durante a 
transfusão, volume correto a ser transfundido, e 
principalmente a avaliação hematológica pós 
transfusional do paciente para verificar o sucesso 
ou insucesso da terapia intitulada (BAETA et al., 
2015; MORAES et al., 2016a). 

 

Objetivos 

O objetivo do estudo proposto é avaliação 
hematológica pré e pós transfusional dos cães 
receptores de bolsas de sangue total ou 
hemocomponentes de Ribeirão Preto e região, 
com intuito de verificar a eficácia da transfusão 
sanguínea. 

 

Materiais e Métodos 

Os médicos veterinários de Ribeirão Preto (SP) e 
região que adquiriram bolsas de sangue ou 
hemocomponentes no Hemocentro Veterinário 
“Hemolabvet” de Ribeirão Preto (SP) foram 
abordados para participação deste projeto 
científico. Foram avaliados 50 médicos 
veterinários que participaram dessa pesquisa 
realizada através de formulário com questões 
relacionadas ao hemograma antes e após a 
transfusão sanguínea, além da escolha da bolsa 
de sangue total ou hemocomponentes de cães, 
assim como, as possíveis consequências da 
hemoterapia. 
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Resultados e Discussão 

Foram coletados dados de 35 pacientes que 
receberam bolsas de sangue oriundas do 
“Hemolabvet” e que foram submetidos a avaliação 
com hemograma pós transfusional.  

Não exigimos que a coleta de sangue fosse 
realizada em um número certo de dias após a 
realização da transfusão para padronizar os 
resultados, devido à dificuldade dos médicos 
veterinários conseguirem que este paciente 
retorne à clínica. 

Deve-se levar em consideração, também, que 
cada paciente tinha uma afecção diferente e que 
nem sempre os resultados esperados eram 
atingidos devido à essa afecção. 

 

1. Dados sobre a requisição das Bolsas de 
Sangue 

Os dados relacionados aos principais motivos dos 
veterinários solicitarem as bolsas de sangue estão 
presentes na Tabela 1. Os dados relacionados aos 
tipos de bolsas de sangue requisitados pelos 
médicos veterinários estão na Tabela 2. E os 
dados relacionados às justificativas dos médicos 
veterinários na escolha dos tipos de bolsas de 
sangue estão dispostas na Tabela 3. Sendo a letra 
“f” a abreviatura da palavra “frequência”. 

 

Tabela 1 - Número e porcentagem referentes aos 
principais motivos dos médicos veterinários 

solicitarem as bolsas de sangue. 

Qual o principal motivo? f % 

Anemia 9 25,7 
Anemia Severa 6 17,1 
Cirurgia 6 17,1 
Hematócrito 1 2,9 
Hemoparasitose 1 2,9 
Hemorragia 1 2,9 
Leucemia 1 2,9 
Pacientes em quimioterapia 1 2,9 
Valores do Hemograma 9 25,7 

Total 35 100,0 

 

 

 

 
 
 

Tabela 2 - Número e porcentagem dos tipos de 
bolsas de sangue requisitadas pelos médicos 

veterinários. 

Tipo de Bolsa f % 

CH 19 54,3 
ST 14 40,0 
PFC 2 5,7 

Total 35 100,0 

CH: Concentrado de Hemácias; ST: Sangue Total; 
PFC: Plasma Fresco Congelado; f: frequência. 

 

Tabela 3 - Número e porcentagem das justificativas 
dos médicos veterinários na escolha dos tipos de 

bolsas de sangue. 

Qual a justificativa da escolha 
do tipo de bolsa? 

f % 

Anemia 13 37,1 
Anemia Severa 1 2,9 
Alterações eritrocíticas e 
granulocíticas 

1 2,9 

Estado geral do paciente 13 37,1 
Fortalecimento 1 2,9 
Hipoproteinemia 1 2,9 
Resultados obtidos do 
hemograma 

4 11,4 

Trombocitopenia 1 2,9 

Total 35 100,0 

 

2. Dados prévios à transfusão sanguínea 

Os dados prévios à transfusão sanguínea foram: 
27,3% dos pacientes haviam recebido transfusão 
sanguínea anteriormente. O teste de reação 
cruzada foi realizado em apenas 37,1% dos 
pacientes e foi administrado corticoide antes da 
transfusão em 80,0% dos cães. 

 

3. Dados Clínicos observados durante a 
transfusão sanguínea 

Os dados relacionados à coloração das mucosas 
antes, durante e após a transfusão sanguínea 
estão nas Tabelas 4, 5 e 6, respectivamente. 

 

Tabela 4 - Número e porcentagem referentes a 
coloração das mucosas antes da transfusão 

sanguínea. 

Coloração da mucosa antes f % 

Pálida 29 82,9 
Levemente rosada 4 11,4 
Rosada 2 5,7 
Ictérica 0 0,0 

Total 35 100,0 
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Tabela 5 - Número e porcentagem referentes a 
coloração das mucosas durante a transfusão 

sanguínea. 

Coloração da mucosa durante f % 

Pálida 12 34,3 
Levemente rosada 20 57,1 
Rosada 3 8,6 
Ictérica 0 0,0 

Total 35 100,0 

 

Tabela 6 - Número e porcentagem referentes a 
coloração das mucosas após a transfusão 
sanguínea. 

Coloração da mucosa após f % 

Pálida 5 14,3 
Levemente rosada 10 28,6 
Rosada 20 57,1 
Ictérica 0 0,0 

Total 35 100 

 

4. Dados obtidos a partir da realização do 
hemograma após transfusão sanguínea 

O dados obtidos do formulário foram dispostos em 
tabela no programa Excel e após isso foi realizado 
o teste de Wilcoxon, calculado o desvio padrão e 
média dos resultados antes e após transfusão 
sanguínea. 

A contagem de hemácias (2,03±0,13 e 3,16±0,25 
x106/µL), concentração de hemoglobina 
(4,60±0,30 e 6,89±0,52 g/dL), taxa de hematócrito 
(13,22±0,79 e 22,62±2,15 %), volume corpuscular 
médio (VCM) (67,84±3,09 e 67,31±2,36 fL), 
concentração de hemoglobina corpuscular média 
(CHCM) (35,01±1,90 e 33,64±1,04 g/dL), 
leucócitos (42033,78±16118,2 e 
28788,47±9188,70 /µL), plaquetas 
(208750±43615,81 e 175050 ±34187,06 /µL) e 
proteína total (6,97±0,39 e 7,41±0,33 g/dL) foram 
estatisticamente significativos (p<0,05) ao 
compará-los antes e após a transfusão sanguínea, 
respectivamente. Exceto na contagem global de 
leucócitos e plaquetas.  

 

As médias dos valores de hemácias, concentração 
de hemoglobina, taxa de hematócrito, VCM, 
CHCM, leucócitos, plaquetas e proteína total foram 
dispostos em gráficos nas figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
e 8, respectivamente. 

 

 

Figura 1 – Média na contagem de Hemácias antes 
da transfusão sanguínea e após.

 

Figura 2 – Média na concentração de Hemoglobina 
antes da transfusão sanguínea e após. 

 
Figura 3 - Média das Taxas de Hematócrito antes da 

transfusão sanguínea e após.

 

Figura 4 - Média dos valores do Volume 
Corpuscular Médio (VCM) antes da transfusão 

sanguínea e após.

 

 

***

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

antes após

H
e

m
á

c
ia

s
 (

m
il

h
õ

e
s

/u
L

)

***

0

1

2

3

4

5

6

7

8

antes após

H
e
m

o
g

lo
b

in
a

 (
g

/d
L

)

***

0

5

10

15

20

25

30

antes após

H
e
m

a
tó

c
ri

to
 (

%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

antes após

V
C

M
 (

%
)



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

Figura 5 - Média da Concentração de Hemoglobina 
Corpuscular Média (CHCM) antes da transfusão 

sanguínea e após. 

 

Figura 6 - Média da contagem global de leucócitos 
antes e após transfusão sanguínea. 

 

Figura 7 - Média dos valores plaquetários antes da 
transfusão sanguínea e após. 

 
Figura 8 - Média dos valores de Proteína Total (PT) 

antes da transfusão sanguínea e após. 

 

 

4. Dados após a transfusão sanguínea 

Os dados após a transfusão sanguínea, foram que 
nenhum dos pacientes apresentaram reações 
transfusionais. E em 71,4% dos casos foi obtido 
sucesso na hemoterapia segundo os veterinários. 

 

O presente estudo deparou-se com a escassez de 
informações do médico veterinário, devido à 
disponibilidade relativamente baixa ou ausente de 
literatura informando a necessidade de realizar 
hemograma pós transfusional de cães receptores 
de bolsas de sangue total ou hemocomponentes.  

A anemia tem sido ainda a principal razão para os 
médicos veterinários solicitarem as bolsas de 
sangue no Hemocentro Veterinário 
“HEMOLABVET” assim como também foi 
observado por Moraes, et al. (2016a) em outro 
período de análise, no mesmo laboratório e por 
McDevitt, et al. (2011) em seu estudo, no qual a 
maior incidência de transfusão sanguínea ocorreu 
em pacientes com anemia devido à perda de 
sangue, hemólise ou redução na produção pela 
medula óssea. 

O Concentrado de Hemácias (CH) foi o 
hemocomponente mais solicitado correspondendo 
à 54,3%, o uso deste hemocomponente apresenta 
mais disponibilidade, maior eficácia e menor 
ocorrência de reações transfusionais quando são 
utilizados (KRISTENSEN & FELDMAN, 2004; 
LUCAS et al., 2004). Sendo o sangue total (ST) a 
segunda bolsa mais solicitada, correspondendo a 
40,0%. O CH tem vantagens em relação ao 
sangue total fresco ou refrigerado, pois repõem a 
mesma quantidade de hemácias presentes na 
bolsa, porém com menor volume, beneficiando 
pacientes cardiopatas e nefropatas (LUCIDI, 2007 
e GOMES, 2008).  

Em nosso estudo, apenas em 37,1% dos pacientes 
foi realizado o teste de reação cruzada. E em 80% 
deles foi administrado corticoide pré transfusional. 
O indicado pela literatura é que seja realizada a 
prova de reação cruzada principalmente nos 
animais que tiveram exposição anteriormente à 
hemoterapia para que possa verificar 
compatibilidade entre doador e receptor (LUCAS, 
et al., 2004; LACERDA et al., 2008). 

A avaliação dos parâmetros durante o período 
transfusional como observado em Morikawa, et al. 
(2010) é de extrema importância para observar 
possíveis reações transfusionais, sendo 
apresentados como alterações em frequência 
cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal 
e a coloração da mucosa nos indica se está 
havendo suprimento da perfusão tecidual; nesse 
estudo podemos observar que em 14,3% dos 
pacientes apresentaram a mucosa pálida mesmo 
após a hemoterapia, o que confirma o objetivo 
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deste estudo, de que é necessária a avaliação 
hematológica pós transfusional para verificar se 
houve o aumento esperado ou se é necessária 
uma nova terapia a ser instituída.  

Os níveis hematológicos de todos os pacientes 
deste estudo se elevaram após a transfusão 
sanguínea, o que não garantiu que em alguns 
casos chegassem ao nível esperado ou 
recomendado. 

Segundo Kristensen & Feldman (1995), é 
esperado um aumento de 10% no hematócrito (Ht) 
do receptor a cada 20mL/kg de ST transfundido e 
em relação às plaquetas, espera-se um aumento 
de, no máximo, 10.000 plaquetas µL a cada 10 
mL/kg de sangue total fresco (ABRAMS-OGG, 
2003). Neste trabalho, verificou-se elevação de 
9,4% na taxa do hematócrito após a transfusão 
sanguínea, porém não houve diferença 
significativa na contagem de plaquetas pré e pós 
transfusional.  

Conclusão 

O sucesso da transfusão sanguínea depende não 
só da escolha correta da bolsa de sangue a ser 
usada como também da avaliação do hemograma 
pós transfusional do receptor para verificar a 
resolução do problema inicial, juntamente com a 
reavaliação hematológica do paciente alguns dias 
após o procedimento, guardando as devidas 
proporções perante à indicação da transfusão 
como correção de anemia grave causada por 
hemorragia, hemólise, eritropoiese ineficaz, 
anemia hemolítica auto-imune, hemofilia e 
neoplasia.  

Os resultados indicam a correção dos valores de 
hemácias, hemoglobina e hematócrito, no entanto 
alguns animais necessitaram de mais de uma 
transfusão para chegar aos valores de referência, 
portanto, é necessária a reavaliação do paciente 
pós transfusional para verificar se houve a 
correção esperada. Dessa forma, podemos 
garantir o sucesso da hemoterapia. 

Referências 

ABRAMS-OGG, A. C. G. Practical blood 
transfusion. In: DAY, M.; MACKIN, A.; 
LITTLEWOOD, J. Manual of canine and feline 
haematology and transfusion medicine. British 
Small Animal Veterinary Association. Iowa: 
Blackwell Publishing, p.263-303, 2000. 

BAETA, J. S. V.; COSTA, P. R. dos S.; FONSECA, 
L. A.; JUNIOR, J. D. da C.; NONATO, I. dos A.; 
VALENTE, F. L. Recuperação do hematócrito após 
a doação de sangue.  Revista CFMV. Brasília, DF. 
Ano XXI. nº67. Out a Dez, 2015. 

BROWN, D; VAP, L.M. Princípios para transfusão 
sanguínea e reações cruzadas. In: Hematologia e 

bioquímica clínica veterinária. 2. ed. São Paulo: 
Roca Ltda, cap. 17, p. 177-192, 2015. 

FERREIRA, R.; LOBO, L.; GUIMARÃES, A.; 
MATOS, A. J. F. de. Transfusões sanguíneas em 
animais de companhia: reações transfusionais. 
Veterinary Medicine. Maio/Junho, p. 57 – 64. 
Porto – Portugal, 2008. 

GOMES, S. G. R.; Hemocomponentes e principais 
aplicações na terapia intensiva veterinária. In: 
SANTOS, M. M.; FRAGATA, F. S. Emergência e 
Terapia Intensiva Veterinária em Pequenos 
Animais. ed. 1. São Paulo, ROCA, cap. 16, p. 191-
207, 2008. 

KRISTENSEN, A. T.; FELDMAN, B. F. General 
principles of small animal blood componente 
administration. Vet. Clin. North Am. Small Anim. 
Pract. v.25, p.1277-1291, 1995. 

KRISTENSEN, A. T.; FELDMAN, B. Bancos de 
sangue e medicina transfusional. In: Tratado de 
Medicina Interna Veterinária: Moléstias do Cão 
e Gato. 4. ed. São Paulo: Manole Ltda, cap. 64, p. 
497-517, 2004. 

LACERDA, L. A.; OLIVEIRA, S. T.; GUERRA, T. A. 
et al. Prevalência dos tipos sanguíneos mestiços 
da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil. Brazilian Journal of Veterinary Research 
and Animal Science. v. 45, suplemento, p. 46-53, 
2008. 

LUCAS, R. L.; LENTZ, K. D.; HALE, A. S. 
Colletction and preparation of blood products. 
Clinical Techniques in Small Animal Practice. 
Filadélfia, v. 19, n. 2, p. 55-62, 2004. 

LUCIDI, C. Terapia Transfusional em cães com 
distúrbios hemostáticos. Trabalho de 
qualificação de Mestrado em Patologia Clínica 
Veterinária. Unesp. Botucatu, 2007. 

MCDEVITT, R. I.; RUAUX, C. G.; BALTZER, W. I. 
Influence of transfusion technique on survival of 
autologous red blood cells in the dog. Journal of 
Veterinary Emergency and Critical Care. v.21, 
n.3, p. 209-216, 2011. 

MORAES, B. M.; NAKAGE CANESIN, A. P. M.; 
MUNHOZ, T. D.; FRANCIOSI, C.; TERÇARIOL, C. 
A. S. Avaliação da utilização de bolsas de sangue 
total ou hemocomponentes em cães nas clínicas 
veterinárias de Ribeirão Preto e Região. X 
Encontro de Iniciação Científica do Centro 
Universitário Barão de Mauá. Ribeirão Preto, SP, 
2016 a. 

MORAES, B. T.; WOLKMER, P.; SIQUEIRA, L. 
Importância da Transfusão sanguínea em cães e 
lesões de armazenamento do sangue. Seminário 
Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Universidade de Cruz Alta. 2016 b.  



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

MORIKAWA, M. K.; BOCHIO, M. M.; PINCELLI, V. 
A.; FREIRE, R. L.; PEREIRA, P. M. Monitoração e 
avaliação clínica da eficácia da transfusão de 
sangue total e concentrado de hemácias em cães. 
Pesquisa Veterinária Brasileira. p. 665-669. 
2010. 

THRALL, M. A. Classificação e abordagem 
diagnóstica da anemia, p. 64-68. In: Ibid (Ed.), 
Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 
2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Kooan, 2015. 


