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RESUMO 

As transfusões sanguíneas na medicina veterinária evoluíram, apresentando 

maior qualidade, devido a implantação de bancos de sangue. São indicadas em casos 

específicos como anemias graves que colocam a vida do paciente em risco, doenças 

imunomediadas, condições não regenerativas graves, isoeritrólise neonatal, entre 

outras. Antes do procedimento transfusional, devem ser realizados testes pré-

transfusionais específicos, rápidos e sensíveis que determinam a compatibilidade do 

sangue a ser transfundido, visando minimizar as reações trans e pós-transfusionais. 

Atualmente, a tipagem sanguínea é o exame de excelência na medicina transfusional, 

pois contribui, minimizando as reações. Existem treze tipos sanguíneos identificados 

para a espécie canina. Os tipos de maior relevância na clínica médica é o Dog 

Erythrocyte Antigen 1.1 (DEA 1.1) e o DEA 1.2 que envolvem 60% da população 

canina, sendo o DEA 1.1 o de maior potencial antigênico, pois cães não sensibilizados 

a este antígeno tem ausência de anticorpos naturais para este tipo sanguíneo. No 

presente trabalho foram realizadas tipagens sanguíneas, com kit´s específicos do 

laboratório Alvedia (Quick Test DEA 1.1), em 42 amostras coletadas de cães da raça 

Pitbull, obtendo-se na totalidade 71,43% de DEA 1.1 negativo, demonstrando desta 

forma que bolsas de sangue obtidas desta raça apresentam menores riscos de 

reações trans e pós tranfusionais. Porém cães desta raça quando submetidos a 

transfusões sem tipagem prévia podem apresentar maior risco de sensibilização e 

reações tranfusionais. 

Introdução 

Com o aumento da demanda por serviços especializados e a conscientização 

dos proprietários quanto à saúde de seus animais, a qualificação profissional passou 

a ser primordial, pois o mercado passou a exigir maior qualidade nas várias 

especializações da medicina veterinária. Pode-se citar como exemplo real, a medicina 

transfusional, uma área emergente da clínica de pequenos animais que se tornou de 

extrema relevância (MARQUES, 2010). 

As transfusões sanguíneas são indicadas em casos específicos como anemias 

graves que colocam a vida do paciente em risco como. As causas mais frequentes 

são, doenças imunomediadas, condições não regenerativas graves, isoeritrólise 

neonatal, entre outras Comumente encontra-se pacientes com histórico de 



transfusões prévias que necessitam de uma nova transfusão. Nesses casos em que 

o paciente foi previamente sensibilizado, existe a necessidade e obrigatoriedade de 

realizar testes pré-transfusionais específicos, rápidos e sensíveis que determinem a 

compatibilidade do sangue a ser transfundido visando minimizar as reações trans e 

pós-transfusinais. As manifestações clínicas relacionadas à reações transfusionais 

são melena e hamatoquesia, hematúria, hematoemese, prurido podendo ser 

localizado ou generalizado, icterícia, edema de face e ocular, taquipnéia e apatia, que 

poderão surgir em até 72 horas após a transfusão (reações tardias) (MARQUES, 

2010).  

Os testes de compatibilidade sanguínea não determinam o tipo de sangue do 

doador ou do receptor, mas permitem avaliar a compatibilidade sorológica, testando a 

presença de anticorpos anti-eritrocitários. Um dos testes mais utilizados, depois do de 

compatibilidade, é a tipagem sanguínea, que atualmente é o exame determinado de 

excelência na medicina transfusional, devendo ser idealmente realizado em pacientes 

submetidos a mais de uma transfusão de sangue e seus derivados (MARQUES, 

2010). A tipagem sanguínea não evita reações adversas agudas ou tardias pela 

presença de anticorpos contra antígenos não descritos, por isso é de extrema 

importância realizar os testes de compatibilidade para que haja uma margem maior 

de segurança durante e pós transfusão (GIBSON, 2007 ; LANEVSCHI & WARDROP, 

2001). É importante informar que o teste de compatibilidade apresenta sensibilidade 

baixa contra as hemácias do doador, em cães que receberão a primeira transfusão, 

pois por eles não apresentarem anticorpos naturais dificilmente apresentarão 

aglutinação, o que não significa que os mesmos sejam compatíveis (LANEVSCHI & 

WARDROP, 2001). 

Sabe-se atualmente da relevância da medicina transfusional, incluindo os 

estudos sobre imunohematologia nos grandes centros de medicina veterinária. Estes 

se tornaram essenciais para o tratamento de diversas doenças, pois serviram de 

inspiração e incentivo para o desenvolvimento de novas tecnologias e melhor 

entendimento sobre a utilização do sangue e seus hemocomponentes (SYMON & 

BELL, 1991).  

Os grupos sanguíneos ou de antígenos eritrocitários de cães são denominados  

DEA (Dog Erythrocyte Antigen). Os cães apresentam 13 tipos sanguíneos 



internacionalmente conhecidos e catalogados, sendo os de maior interesse o DEA 1 

(subtipos DEA1.1,DEA 1.2 e DEA 1.3),  DEA 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um novo grupo sanguíneo 

foi identificado e descrito em cães independe do sistema DEA, caracterizado pela 

presença de um antígeno eritrocitário denominado Dal (BLAIS et al., 2007). Os tipos 

clinicamente importantes são DEA 1.1 e 1.2, que envolvem cerca de 60% da 

população canina. (ESTEVES,2008). 

Os tipos sanguíneos DEA 3 e DEA 5 são menos significativas clínicamente 

devido a sua baixa frequência de ocorrência, por isso são pouco estudados. As 

reações transfusionais por incompatibilidade desses tipos sanguíneos são tardias, 

causando hemólise extravascular ocasionada pela retirada das hemácias 

incompatíveis da circulação em até cinco dias após a transfusão. Ambos podem 

causar reações hemolíticas tardias. (HALE, 1995; LANEVSCHI & WARDROP, 2001). 

O tipo sanguíneo DEA 4, é de alta incidência na população canina e apresenta 

unicamente dois fenótipos, DEA 4 positivo ou DEA 4 nulo. Não possui alta 

antigenicidade, mesmo cães negativos pré-sensibilizados com hemácias positivas 

não apresentam hemólise ou retirada precoce das hemácias que foram transfundidas. 

As últimas tentativas de isoimunização em cães não obtiveram sucesso na produção 

dos anticorpos policlonais anti-DEA 6 e anti-DEA 8 Kits para tipagem desses dois tipos 

sanguíneos não estão disponíveis no mercado, impossibilitando sua detecção na 

membrana eritrocitária (HALE, 1995). 

O antígeno do DEA 7, é uma proteína solúvel, produzida em outro lugar do 

organismo, ainda não identificado, que se adere à superfície dos eritrócitos, não sendo 

considerado um antígeno integral, é secretada no plasma e adsorvida na membrana 

eritrocitária. A ocorrência de anticorpos naturais não está totalmente esclarecida 

contra este antígeno. (HALE, 1995; LANEVSCHI & WARDROP, 2001). 

Não está esclarecida a ocorrência de anticorpos naturais caracterizados por 

crioaglutininas, que somente reagem em baixas temperaturas. Por esse motivo, é 

provável que não foram encontrados anticorpos naturais anti- DEA 7 que reagissem 

na temperatura corpórea de cães DEA 7 negativos. Devido à dúvida, é prudente que 

cães DEA 7 não sejam utilizados como doadores. (HALE, 1995, LANEVSCHI & 

WARDROP, 2001). 



O tipo sanguíneo Dal foi identificado, em uma população de cães da raça 

Dálmata e são aloanticorpos específicos da família IgG, os quais haviam sido pré-

sensibilizados por transfusões sanguíneas incompatíveis. Anticorpos naturais não 

foram identificados em cães negativos e a reação transfusional, a este tipo sanguíneo, 

é hemolítica aguda. (BLAIS et al., 2007). 

Cães com tipo sanguíneo DEA 1.1 ou DEA 1.2 são considerados grupo A 

positivo, enquanto os que não apresentam nenhum desses tipos pertencem ao grupo 

A negativo. Em cães, não há ocorrência de aloanticorpos contra DEA 1.1 e 1.2. Em 

outras palavras, cães que pertencem ao grupo A negativo não têm anticorpos de 

ocorrência natural contra antígenos do grupo A, no entanto pode haver produção de 

anticorpos após exposição ao sangue A positivo. O antígeno mais reativo em cães é 

o DEA 1.1 positivo (THRALL et al, 2007). Reações envolvendo DEA 1.3 negativos não 

estão bem documentadas, pois a disponibilização ainda é recente e este subtipo foi 

detectado apenas em cães na Austrália (GIGER, 2005). 

 O tipo sanguíneo DEA 1.1 positivo, é o de maior relevância referente às 

reações transfusionais, apesar da ausência de relatos de anticorpos naturais para o 

sistema DEA 1.1. Pacientes pré- sensibilizados em transfusões poderão desenvolver 

reações hemolíticas graves caso ocorra uma subsequente transfusão incompatível, 

pelo desenvolvimento de anticorpos de ação igual ou semelhante à hemolisina contra 

os antígenos eritrocitários DEA 1.1. (SYMONS & BELL, 1991; GIBSON, 2007). 

Em cães é rara a ocorrência de aloanticorpos naturais contra DEA 1.1 e 1.2. 

(TOCCI & EWING, 2009). Sugere-se na literatura que cães não apresentam 

anticorpos naturais contra  antígenos eritrocitários de ocorrência natural, e que quando 

encontrados no soro de cães não submetidos a transfusões prévias, sua importância 

clínica é limitada. Anticorpos contra DEA 3, DEA 5 e DEA 7, já foram identificados e 

são responsáveis pela retirada imediata dos eritrócitos transfusionais da circulação 

sem provocar hemólise (ESTEVES, 2008). Acredita-se que cães não possuem uma 

quantidade de aloanticorpos naturais clinicamente importantes. Algumas fontes 

sugerem de forma questionável, que há aloanticorpos correspondentes ao tipo 

sanguíneo DEA 7. É incomum que a primeira transfusão sanguínea entre dois cães 

com tipos sanguíneos desconhecidos promova reações transfusionais, mesmo que 

sejam de tipos diferentes (MARTINS, 2011). 



O tipo sanguíneo mais estudado em cães atualmente é DEA 1.1, por ser o 

principal responsável pela grande ocorrência de reações hemolíticas graves em 

animais que recebem transfusões incompatíveis. Atualmente estudos demonstram 

que a frequência da população canina em geral apresenta porcentagem parecida 

entre cães DEA 1.1 positivos e negativos em diversos países (GIBSON, 2007).  

  Estudos demostram que cães da raça Rottweiler tem uma frequência de (85%), 

Dogue Alemão (75%), Golden Retriever (65%), Pastor Alemão (64%), Dogo Argentino 

(60%), mestiços sem raça definida (SRD) (57%), Beagle (55%) e Bulldog Inglês (50%) 

para DEA 1.1 positivos e DEA 4. Em grande parte os estudos realizados descrevem 

pesquisas em uma população geral, e não em raças distintas tanto no Brasil como em 

outros países. (NOVAIS et al. 2004; GRACNER et al., 2007). 

Idealmente somente cães negativos para DEA 1.1, deveriam ser doadores 

sanguíneos, ou doadores positivos somente para receptores positivos DEA 1.1, 

buscando evitar maiores riscos. (HOHENHAUS, 2004). No Brasil, existem poucos 

estudos referentes aos grupos sanguíneos eritrocitários. (NOVAIS et al., 2004; 

ESTEVES et al., 2008). 

A pesquisa da frequência dos grupos sanguíneos, tem sido desenvolvida com 

grande ênfase para determinar as raças preferenciais para doação sanguínea e 

atualmente, está descrito na literatura, raças ditas como preferenciais para doação 

sanguínea de cães, mas não especificamente destinado à raça Pitbull. (NOVAIS et 

al., 2004; ESTEVES et al., 2008). 

O Pitbull se originou do cruzamento de outras raças ditas como fortes e ferozes. 

O cruzamento do bulldog com o terrier, sendo estes, cães de origem americana, 

irlandesa e inglesa, e produziram os Half and Half, Pit Dogs ou Bull and Terriers, cães 

de pequeno porte com grande força e agilidade quando comparados buldogues. Com 

o passar do tempo se diferenciaram em raças, tais como o Staffordshire Bull Terrier, 

o Bull Terrier, o Irish Staffordshire Bull Terrier e o American PitBull Terrier (Pitbull) que 

tem como característica principal o bom temperamento, sendo dócil com o ser humano 

(ESTEVES et al., 2008).  

Na medicina veterinária transfusional, aplicada no Hospital Veterinário da 

Universidade Anhembi Morumbi (Hovet UAM), foi observado que transfusões 



realizadas com bolsas de sangues coletadas de cães da raça Pitbull, apresentam 

menor incidência de incompatibilidade.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho tem como proposta a determinação da prevalência do 

grupo sanguíneo canino DEA 1.1 em uma população de cães da raça Pitbull, oriunda 

da região metropolitana e da cidade de São Paulo, para isso comparou-se o 

percentual de DEA 1.1 positivos ao antígeno com os DEA 1.1 negativos desta 

população.  

Materiais e Métodos 

Foram avaliadas amostras sanguíneas de cães da raça Pitbull da região 

metropolitana e da cidade de São Paulo, sendo estes doadores/colaboradores do 

Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi (Hovet UAM) e de dois (2) 

criadores particulares, um da cidade de São Bernardo do Campo e outro da cidade de 

Santo André. Após contenção do animal e garroteamento adequados, a antissepsia 

local foi realizada. O volume de sangue colhido de cada animal foi de 4 mL com 

seringa 5 mL e agulha 25x7 das veias jugular ou cefálica. 

Foram utilizados tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético tripotássico 

(EDTA) para realização de hemograma, dos quais 10µl foram destinados à tipagem 

sanguínea. 

A tipagem sanguínea foi realizada por meio de teste em kit específico Quick 

Test DEA 1.1, do laboratório Alvedia, Lion, França (Figura A). Este é um teste 

individual, confiável, rápido, de simples interpretação e menor margem de erro, 

visando verificar a positividade para DEA 1.1 ou sua negatividade para antígenos 

desse tipo sanguíneo. A sensibilidade do teste é garantida pelo laboratório Tecsa. 

 



Figura A – Tipagem sanguínea baseado em anticorpos monoclonais para o grupo sanguíneo DEA 1.1 

de cães. 

FONTE: Adaptado de www.alvedia.com 

Foi adicionado 10µL do sangue coletado do doador/colaborador em 3 gotas de 

solução diluente, fornecido pelo laboratório, em um recipiente plástico o qual vem 

adicionado ao kit, homogeneizado com uma fita específica do kit por 7 segundos, 

conforme indicação do laboratório, foi retirado o lacre do Quick Test mergulhando-o 

no recipiente plástico,  que por capilaridade correram pelo filtro, aguardando 2 

minutos, aparecendo o controle positivo para o antígeno eritrocitário DEA 1.1, e 

verificando-se o resultado positivo que foi dado pela presença de uma marcação 

específica do teste, ou sua negatividade pelo não aparecimento da marcação para o 

antígeno DEA 1.1.  

Resultados e discussões 

O percentual de Dog Erythrocyte Antigen 1.1 (DEA 1.1) nas populações caninas 

encontradas na literatura demonstram que em geral a sua frequência é em média é 

de 60%. Devido à grande dificuldade em encontrar cães DEA 1 negativos torna difícil 

a obtenção de doadores de sangue adequados. 

Neste estudo, foi realizado especificamente a tipagem sanguínea em 42 cães 

doadores e colaboradores da raça Pitbull, com amostras de animais de ambos os 

sexos (16 fêmeas e 26 machos), idades variadas (7 meses aos 14 anos), 

temperamento dócil, vacinados e vermifugados. Verificou-se que o percentual para 

DEA 1.1 positivo foi de 28,57% (Gráfico1) e para DEA 1.1 negativo foi de 71,43% 

(Tabela 1). Dos 42 animais analisados nesta população, 12 fêmeas e 18 machos, 

demostraram negatividade para o antígeno. (Gráfico 2).  

Houve maior incidência de DEA 1.1 negativos ou não sensibilizados ao 

antígeno eritrocitário, sugerindo o porquê do baixo percentual de reações trans e pós-

tranfusionais com bolsas de doadores da raça Pitbull para seus receptores da mesma 

ou de outras raças.  

De acordo com dados descritos na literatura e com o resultado obtido neste 

estudo, obteve-se uma relação de doadores preferenciais. A Raça Pitbull se destaca 

por apresentar o maior índice percentual de DEA 1.1 negativo (71,43%), seguido do 



Buldog (50%), SRD (43%), Beagle (45%), Dogo Argentino (40%), Pastor Alemão 

(36%), Golden Retriever (35%), Dog Alemão (25%) e Rottweiler (15%). (Tabela 2). 

Desta forma, sugere-se realizar testes preferencialmente em bolsas de sangue 

coletadas de cães da raça Pitbull, quando ocorrerem incompatibilidade sanguínea em 

cães receptores. 

Tabela 2 – Percentual dos doadores sanguíneos caninos preferenciais descritos na literatura e neste. 

Preferência Raça Percentual DEA 1.1 
Negativo 

1 Pitbull 71,43% 

2 Bulldog 50% 

3 SRD 43% 

4 Beagle 45% 

5 Dogo Argentino 40% 

6 Pastor Alemão 36% 

7 Golden Retriever 35% 

8 Dog Alemão 25% 

9 Rottweiler 15% 

 

Considerando-se que o Bulldog Inglês, com a frequência sanguínea de 50% 

para DEA 1.1 negativo, foi um dos principais cães envolvidos nos cruzamentos para 

a obtenção da atual raça Pitbull, fica suposto que as demais raças envolvidas 

contribuíram de forma ativa para aumentar o percentual de negatividade nessa raça. 

Portanto sugere-se realizar tipagens nas demais raças envolvidas nos cruzamentos 

para determinação e esclarecimento dos percentuais. 

Os testes de compatibilidade e tipagem sanguíneas são primordiais para 

animais que necessitam de transfusões sanguíneas, principalmente quando refere-se 

a raça Pitbull. Estes apresentam alta porcentagem de negatividade para o tipo 

sanguíneo DEA 1.1, predispondo a uma maior sensibilização e provável reação 

hemolítica aguda. 

 

Gráfico 1 – Gráfico do resultado das tipagens DEA 1.1 realizadas com o Quick Test DEA 1.1 

DEA 1.1
Negativo

DEA 1.1
Positivo



 

Gráfico 2 – Gráfico do resultado das tipagens entre fêmeas e machos negativos para DEA 1.1 

Considerações final 

De acordo com as amostras avaliadas, a incidência de DEA 1.1 negativo ou 

não sensibilizados com os antígenos eritrocitários foi 71,43%,  

Indicando que cães da raça Pitbull são excelentes doadores sanguíneos, pois 

grande parte de sua população é negativa para o antígeno eritrocitário DEA 1.1 

minimizando assim as reações trans e pós-tranfusionais. 

Deve-se atentar-se à esta raça, quando na condição de receptora de 

transfusões sanguíneas, pois apresentam alta porcentagem de negatividade para o 

tipo sanguíneo DEA 1.1, predispondo a uma maior sensibilização e maior incidência 

de reação tranfusional. 
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