
COMPARTILHANDO  CONHECIMENTO

HEMOTERAPIA
emoterapia, também de-
nominada de terapia com
sangue ou transfusão, é
uma das importantes ar-
mas terapêuticas que dis-

pomos na emergência e na terapia intensi-
va como para a semi-intensiva e facilita-
ção da recuperação orgânica do paciente
tanto na medicina veterinária como na hu-
mana. É especialmente útil quando os va-
lores hematimétricos estão abaixo de 25%
do mínimo saudável para a espécie, ou
seja, para quando o valor encontrado seja
igual ou inferior a 75% do mínimo saudá-
vel. Trata-se, em última análise, de um
transplante de órgão, o órgão transplan-
tado, no caso, é o sangue, que pode ser
total (sangue total) ou parcial, neste caso
podendo ser concentrado de hemácias,
plasma, fatores de coagulação ou plaque-
tas. A hemoterapia pode, na teoria, ser
aplicada em virtualmente todas as espéci-
es de animais, mamíferos ou não, desde
que se tenham doadores apropriados e se
realizem os testes de compatibilidade. As
técnicas de coleta e conservação não va-
riam muito, sendo, basicamente, coletado
sangue com anticoagulante especial, aque-
les que podem ser aplicados no paciente
receptor.  No caso, o EDTA não é indica-
do.

Hemoterapia, no entanto, não é ape-
nas extrair sangue de um animal sadio e
aplicá-lo em um outro deficitário, mas
principalmente sabermos quais os compo-
nentes hemáticos o nosso paciente tem
falta e entrarmos com estes componentes
naquele caso específico. Quanto mais pre-
cisa a reposição, mais eficaz será a tera-
pia. Existem, a grosso modo,  alguns com-
ponentes hemáticos a saber:

1. Hemácias
A partir do sangue total, centrifuga-

do, a papa de hemácias é o produto da
decantação. É importantíssimo para os
quadros onde este componente esteja em
falta, e não as proteínas totais do plasma,
ou seja, hematócrito baixo, comum, por
exemplo, nas doenças hemolíticas como
acidentes ofídicos, hemo-parasitismos.

É neste componente que se alojam os
fatores de rejeição do sangue, portanto a
recomendação é a de JAMAIS realizar um
transplante “transfusão de hemácias” sem
as devidas providências de se evitar uma
doença hemolítica iatrogênica. São neces-
sários tipagens sangüínea do doador e re-
ceptor, ou, no mínimo, testes de compa-
tibilidade. Ninguém faria um transplante
de rins, ou de coração sem os necessários
exames, ainda assim, por vezes, encon-
tramos relatos de “transplante de sangue”
sem exames...

A papa de hemácias, deve ser coleta-
da de sangue fresco, pela decantação ou
centrifugação, tem vida útil de, no máxi-
mo, 30 dias, pois após este período a he-
mólise passa a ser importante, não pode
ser congelada, mas mantida em refrigera-
ção entre 8 e 0ºC,  apresenta hematócrito
de 80%, portanto, nas reposições, 1 ml
de papa de hemácias apresenta o dobro
de hemácias que 1 ml de sangue total.

2. Plasma
Este por sua vez, é o produto sobre-

nadante da decantação do sangue, ou seja,
é o sangue sem as hemácias, rico princi-
palmente nas proteínas albumina e globu-
linas. Congelado entre –10ºC a –15ºC
pode ser utilizado até 24 meses após a
coleta e separação, idealmente 12 meses.

A albumina, responsável pelo trans-
porte de produtos, alimentos e fármacos,
pelo sistema, representa o “transporte ro-

doviário” do organismo. As globulinas,
pertencentes ao sistema de defesa orgâni-
ca são nosso exército. Portanto, podemos
sim dizer que o transplante de plasma é
relativo a incrementação de uma nova fro-
ta de veículos de carga associada a um
novo contingente no exército, atuando na
eficácia do transporte de medicamentos e
na defesa orgânica.

O indicador da falta deste componen-
te é o exame quantitativo e qualitativo das
proteínas totais.

3. Plaquetas
Nos mamíferos, são também chama-

das de trombócitos, são componentes di-
retamente ligados à coagulação sangüínea.
Sua baixa concentração é detectável ao
hemograma completo. As plaquetas são
como mochilas de pára-quedas que se
abrem na variação da velocidade do san-
gue, tanto no caso da velocidade aumen-
tar, hemorragias, ou de diminuir, hemato-
mas. Podemos entender que estes pára-
quedas se abrem eliminando uma rede que
irá servir como um tampão na solução de
continuidade havida.

Na realidade não há uma abertura das
plaquetas, mas sim uma insolubilização
das fibras, que, uma vez insolúveis, pas-
sam a se depositar e a se colar no sistema,
onde se unirão os outros componentes que
formarão o coágulo, como as próprias he-
mácias.

Além dos fatores de coagulação, as
plaquetas têm várias outras funções por
serem ricas em serotonina, incluindo a atu-
ação como opsoninas, auxiliares na fago-
citose.

4. Crio-precipitado
Produto da centrifugação do precipi-

tado do descongelamento do plasma. É
rico em componentes da coagulação: fa-
tor VIII e fator de Von Willibrand. É es-
pecialmente útil no tratamento da hemo-
filia e Doença de Von Willibrand, na CVD
= Coagulação Vascular Disseminada, de
ocorrência comum em todos os quadros
de sepse como gastroenterites, infecções
generalizadas, SDMO ~ Síndrome de Dis-
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função de Múltiplos Órgãos ~ devido à
quadros de infecção em generalização
como piometra, piorréia, prostatopatias e
outras.

5. Sangue Total
Trata-se do componente total do ór-

gão sangüíneo. É aplicável principalmen-
te em quadros de grandes hemorragias,
quando a perda foi também total, não de
partes do tecido sangüíneo. Este caso é
exatamente retirar-se sangue de um paci-
ente sadio e aplicá-lo no doente. Lembra-
mos que aqui se exige os testes comenta-
dos abaixo por apresentar hemácias, e fa-
tores de rejeição.

O Sangue total pode ser a fresco, até
12 horas após a coleta, que é melhor, mais
completo, ou estocado, em geladeira até
30 dias após coletado, neste último caso,
não contém alguns componentes, princi-
palmente da coagulação, mas ainda é
muito útil.

PROVA DE COMPATIBILIDADE (PC)
Na prática, nossa equipe realiza sem-

pre uma das duas provas de compatibili-
dade apresentadas, a PC em tubo, que
mais empregamos, ou a PC em placa, no
entanto existem outras provas e outros pa-
drões, como, por exemplo, utilizar-se ape-
nas partes dos componentes a serem em-
pregados.
• PC em tubo: Coleta-se 1 ml do sangue
do doador e 1 ml do sangue do receptor,
ambos com anticoagulante EDTA ou
Heparina. As duas amostras são então le-
vadas a um tubo de ensaio contendo cer-
ca de 10 ml de solução salina (NaCl a
0,9%) morna (37ºC ~ 40ºC), ou a tempe-
ratura ambiente, mas,  idealmente, à tem-
peratura corpórea da espécie do pacien-
te. Após a homogeneização, aguarda-se
entre cinco e dez minutos para a leitura
da prova, que pode ser por decantação
ou centrifugação, avaliando-se o sobre-
nadante. Lembramos aqui que as hemáci-
as sedimentam e ficam no precipitado, mas
as hemoglobinas liberadas pela hemólise
não sofrem a atuação da sedimentação e
ficam no sobrenadante, pois apresentam
peso molecular muitíssimo menor que as
hemácias.

Portanto, havendo hemólise, o sobre-
nadante, plasma, estará vermelho, e con-
clui-se que  os sangues dos pacientes são
incompatíveis, não havendo a hemólise,
plasma claro, o transplante (transfusão)

pode ser feito.
• PC em placa: Coleta-se o sangue das
duas amostras acima, com anticoagulan-
te, uma gota de cada e as aplica em placa
de vidro. Havendo precipitação a prova é
positiva e a transfusão não recomendada.
Esta técnica se assemelha, na execução,
aos exames de brucelose feitos em placa,
criando pequenos grânulos, coágulos, pro-
va positiva.

CALCULOMETRIA
Existem “números mágicos”, muitís-

simos úteis na emergência, e algumas fór-
mulas para se chegar aos valores de trans-
fusão, todas contando a partir de um ani-
mal com um quilograma, ou seja, o valor
final deve sempre ser multiplicado pela
massa corpórea do paciente em quilogra-
mas, quer seja ele um gato, um cão, um
boi ou um humano ou espécie selvagem.
O “número mágico”, o cálculo prático é
o número 20 (vinte), ou seja: 20 ml de
plasma, 20 ml de sangue total. Na pedia-
tria humana é utilizado como “número
mágico” de quinze a vinte em se levando
em conta o sangue total.

Em nossa clínica preconizamos a cal-
culometria. O cálculo que utilizamos é o
de verificarmos qual é a falta em tecido e
tentarmos repor o valor mais próximo pos-
sível deste, lembrando sempre que pelo
menos 50% de reposição já é considera-
do um bom tratamento.

Independente de qual seja o percentu-
al faltante para se completar o mínimo para
a espécie, salientamos aqui que ao redor
de 10% do peso vivo de um mamífero é
sangue, ou seja, tecido intravascular, en-
tão, o total de sangue de um animal de
um quilo são cem gramas, o que nos dá a
base dos cálculos conforme demonstrado
nos exemplos:
1. Um animal, qual seja sua espécie, cujo
valor normal esteja entre 32 e 36 (um cão)
apresentou hematócrito de 19%. Ora, este
valor representa 60% do normal (19 : 32
= 0,6 = 60%) portanto registra uma que-
da de 40% do valor mínimo. Para efeito
de transfusão utilizaremos o valor da que-
da do total (40%) transformado em volu-
me (40 ml) por quilograma de massa cor-
poral de sangue total. Cabe aqui notar-
mos que se repusermos 50% desta defici-
ência chegaremos ao cálculo do número
mágico “20”,  comentado acima!

Observamos que, como o componen-
te concentrado de hemácias tem o dobro

do hematócrito (Ht = 80%), utilizaremos
metade desta dose deste componente, ou
seja, 20 ml de concentrado de hemácias
por quilograma de peso vivo de nosso
paciente, ou no mínimo 10 ml por quilo
de paciente.
2. Para um outro caso, um indivíduo que
tenha como proteínas totais (albumina) um
valor entre 2,3 e 3,5 – um gato – se apre-
sentar ao exame valor de 1% teremos que
este valor representa 43% dos 2,3%, por-
tanto a queda é de 57% do mínimo (1 :
2,3 = 0,43 = 43%).

Transformando 57% em volume tere-
mos 57 ml de plasma para cada quilogra-
ma de peso vivo de paciente, ou no míni-
mo metade deste valor o que equivaleria
a cerca de 30 ml por quilo, valor ainda
próximo ao nosso “número mágico” se
pensarmos que 60% de queda é um caso
bastante grave.

Como notamos o “número mágico”
não é a melhor e mais refinada forma de
calcularmos o volume a ser injetado, mas
sem dúvida alguma é um importantíssimo
fator para decisão clínica durante a emer-
gência.

Após toda e qualquer hemoterapia um
teste de reavaliação do paciente, no ime-
diato e apenas algumas horas depois, sem-
pre se fará necessário. Para tal faz-se ve-
rificação da coloração de mucosas, hemo-
grama completo, hematócrito, proteínas
totais.

DOADOR
Todo paciente a ser coletado, DOA-

DOR, deve, necessariamente, ser conhe-
cido, estar sadio, vermifugado, vacinado.

No caso de cães, são importantes as
vacinas contra cinomose (Canine Distem-
per) e parvorirose.

No caso de gato, são importantes as
vacinas contra rinotraqueíte, calicevirose,
clamidiose e panleucopenia, além de ne-
cessariamente os exames negativos para
leucemia, PIF - Peritonite Infecciosa Feli-
na e FIV - Feline Imunodeficient Vírus,  a
AIDS Felina.

Nos dois casos devemos verificar as
possibilidades de hemoparasitos, ou, na
dúvida, aplicar-se tratamentos profiláticos
no receptor.

Quanto à Dirofilariose, devemos lem-
brar que os cães portadores, de adulto,
apresentam microfilárias tipo L3, enquan-
to que a forma infestante do novo porta-
dor, é L5, e que para a transmissão da do-
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ença, as larvas L3 têm de se
transformar em L5 no mos-
quito transmissor. Pacientes
livres deste parasita, ao rece-
berem L3 infestante do mos-
quito, pela transfusão,  ainda
que possam infectar novos
mosquitos, não farão a doen-
ça com o parasito adulto. Re-
comendamos a leitura de tra-
balho dos mesmos autores
sobre Dirofilariose.

COLETAS
Para pequenos volumes

transfundidos, existe uma
técnica, praticamente não uti-
lizada por nós, mas que pode
ser muito útil. Trata-se da transfusão de
sangue total natural a fresco, ou seja, após
os testes de compatibilidade, simplesmen-
te retira-se sangue de um animal e aplica-
se em outro, imediatamente, sem antico-
agulantes ou outras providências. Nestes
casos deve-se manter o paciente RECE-
BEDOR, ou receptor, já com veia pega,
correndo solução fisiológica, reduzindo
consideravelmente o tempo em que o san-
gue estará na seringa. Recomenda-se pe-
quenos volumes por vez. Nossa equipe,
quando precisa fazer uso desta técnica,
costuma heparinizar previamente a serin-
ga de coleta.

O método tradicional consiste em uti-
lizar bolsas descartáveis de transfusão, já
contendo anticoagulantes, sendo estas do
tipo simples ou dupla.

As bolsas simples apresentam um ori-
fício de entrada e um de saída,  sendo  o
primeiro utilizado para a coleta e o se-
gundo para o equipo de transfusão com
peneira de retenção de coágulos.

A bolsa dupla é exatamente igual a an-
terior, mas apresenta uma bolsa satélite a
mais. Esta bolsa, vazia na concepção, ser-
ve para a coleta em ambiente fechado da
papa de hemácias, ou seja, uma vez cole-
tado o sangue, este permanecerá três dias
decantando em geladeira e, a partir daí,
rompe-se o lacre entre as duas bolsas co-
letando para a satélite a papa de hemáci-
as, ficando na bolsa de coleta original o
plasma.

Existem condições em que não se dis-
põe de bolsas de coletas, nestes casos,
pode-se utilizar a técnica antiga de “gar-
rafas” de soro, de vidro. Para tanto, estas
devem estar estéreis, por autoclavagem

de 20 minutos, ou, no mínimo 40 minutos
de água fervendo à pressão ambiente.

O anticoagulante a ser utilizado pode
ser a própria heparina, ou citrato. A He-
parina se encontra em formulações pron-
tas, comerciais.

A mistura utilizada nas bolsas de trans-
fusão constam de 65 ml para uma coleta
de 450 ml de sangue da seguinte mistura
que, ainda na emergência, pode ser este-
rilizada pelo calor.
• Dextrose anidra USP 2900 mg.
• Citrato de Sódio bi hidratado 2630 mg.
• Ácido cítrico 327 mg.
• Fosfato sódico Monobásico hidratado
222 mg.
• Adenina 27,5 mg.
• Água para injeção de qsp 100 mg.

CONCLUSÃO
A hemoterapia é muitíssimo mais im-

portante nas terapias emergenciais que se
pode avaliar a grosso modo.

Pode-se utilizar tecnologia tão com-
plicada que se torne inacessível à classe
da medicina veterinária, mas pode-se fa-
zer um trabalho extremamente conscien-
te, com um arsenal terapêutico básico bem
feito, desde a simples transfusão de san-
gue fresco, direto, até a elaboração de
preparados e a separação de componen-
tes. A utilização do sangue fresco não re-
quer tecnologia especial, assim como é
muito acessível a técnica de obtenção e
utilização de papa de hemácias e plasma.

No Brasil já temos centros e bancos
de hemoterapia que dispõem de todos os
componentes a serem remetidos a qual-
quer clínica veterinária, tanto sangue to-

tal, como concentrado de he-
mácias, plasma (fresco, con-
gelado), plaquetas, crio-pre-
cipitado, sendo que a única
exigência que, de nossa par-
te, fazemos é que os pedidos
sejam feitos por médico ve-
terinário credenciado, já que,
em nenhuma hipótese, dispo-
remos destes produtos ao pú-
blico leigo: curiosos, práti-
cos, criadores ou charlatões.

  O autor deixa claro que
nenhuma responsabilidade
assumirá pelo uso que outros
fizerem desta técnica de ma-
neira adequada ou inadequa-
da, e lembra que, no Brasil, a

lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, diz
em seu artigo 14 §2º que “o serviço não é
considerado defeituoso pela adoção de
novas técnicas” mas em seu artigo 39 – É
vedado ao fornecedor de produtos ou ser-
viços, dentre outras práticas abusivas, VI
– “Executar serviços sem a prévia elabo-
ração de orçamento e autorização expres-
sa do consumidor”, de forma que um do-
cumento assinado pelo cliente autorizan-
do é profilaxia acertada. ✚

DADOS PARA CÃES E GATOS

Padrão Caninos Felinos

Hemácias 5,5 - 8,5 5,5 - 10

Plaquetas 200 a 500 mil 300 a 800 mil

Hematócrito 37 - 55 24 - 45

Hemoglobina 12 - 18 8 - 15

VCM 60 - 77 40 - 55

HCM 19,9 - 24,5 13 - 17

CHCM 31 - 36 30 - 36

Proteínas

Total 5,8 - 7,9 6,1 - 8,8

Totais

Albumina 2,3 - 3,4 2,3 - 3,5

Globulina 3,0 - 4,7 2,6 - 5,0

Relação A/G 0,7 - 1,1 0,5 - 1,0
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