
 

 

 

 
Resumo

A terapia transfusional é um importante recurso que pode auxiliar na recuperação do doente face à patologia primária. No entanto,

não estão totalmente esclarecidos os efeitos de uma transfusão sanguínea, e que consequências podem ter no desfecho clínico.

Para este estudo, foi desenvolvido um protocolo de forma a monitorizar 15 animais (9 cães e 6 gatos) que receberam um total de

19 transfusões; 3 animais receberam mais do que uma unidade de sangue. As indicações mais comuns para realização da

transfusão foram hemorragia aguda (47%), coagulopatia (33%) e outras anemias (20%). O hematócrito pré-transfusional médio

dos animais com hemorragia aguda (18%) foi superior ao dos animais com coagulopatia (15%) ou outras anemias (15%). A taxa

de sobrevivência ao sexto dia pós-transfusão foi maior no grupo da coagulopatia (80,0%) e de outras anemias (66,7%), do que no

grupo da hemorragia aguda (42,9%). Após a transfusão, a frequência de pulso ( p <0,01) e a contagem de plaquetas ( p <0,05)

diminuíram significativamente, e houve um aumento significativo da temperatura corporal nos animais com hipotermia antes da

transfusão ( p <0,05). A sobrevivência foi predizível com base na temperatura pós-transfusão, a variação do Ht, a diferença entre

o Ht real e o Ht esperado, e o volume de transfusão aplicado ( p <0,05)
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