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RESUMO

A finalidade deste trabalho é expor a importância de buscar evidências na
literatura da relação do tipo sanguíneo canino com doenças. A nível de comparação,
Dahlén et al (2021), procurou sistematicamente relação de doenças entre grupos
sanguíneos humanos, usando registros de 5,1 milhões de pessoas, este estudo
identificou que 1.217 categorias de doenças não apresentaram qualquer relação
com os sistemas sanguíneos ABO ou RhD. Entretanto, a análise concluiu que um
total de 49 doenças tiveram uma relação com os tipos sanguíneos ABO e também
uma ligada com o status RhD. Entretanto nos cães devido a diversos tipos e
subtipos sanguíneos, mais as dificuldades de se obter uma ampla verificação da
tipagem sanguínea dos cães, ressalvando no casos de uso clínico e de pesquisas
científicas específicas, não ampara um banco de dados disponível para tal
comparação. Portanto não se encontrou através da literatura indícios plausíveis de
que alguma relação do tipo sanguíneo canino com relação a qualquer doença ou
patologia, e assim fica evidente a necessidade de se levantar mais pesquisas neste
sentido que busquem alguma evidência plausível e contribuam de alguma forma
para os cuidados e tratamentos dos cães.

PALAVRAS-CHAVE: TIPOS SANGUÍNEOS, CÃES, PATOLOGIAS.



ABSTRACT

The purpose of this work is to expose the importance of seeking evidence in the
literature of the relationship between canine blood type and diseases. At the level of
comparison, Dahlén et al (2021), systematically looked for relationship of diseases
between human blood groups, using records of 5.1 million people, this study
identified that 1,217 disease categories did not show any relationship with the ABO
or blood systems. RhD However, the analysis concluded that a total of 49 diseases
were linked to ABO blood types and also linked to RhD status. However, in dogs, due
to different blood types and subtypes, plus the difficulties of obtaining a
comprehensive verification of the blood typing of dogs, except in cases of clinical use
and specific scientific research, does not support a database available for such
comparison. Therefore, no plausible evidence was found in the literature that any
relationship of the canine blood type with any disease or pathology is evident, and
thus it is evident the need to carry out more research in this sense, seeking some
plausible evidence and contributing in some way to the dog care and treatment.

KEYWORDS: BLOOD TYPES, DOGS, PATHOLOGIES.
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1  INTRODUÇÃO

O trabalho trata sobre a tipagem sanguínea dos cães e a relação com

patologias, e qual a relevância de se mensurar os tipos sanguíneos para os

cuidados com os cães. Para a determinada pesquisa será feita a revisão de

literatura, onde o objetivo é responder às premissas: O fator do tipo sanguíneo tem

ou não relação com determinado tipo de patologia? Qual a relevância de mensurar a

tipagem sanguínea dos cães? O que pode a tipagem sanguínea pode favorecer para

os cuidados com os cães? Existe algum estudo que norteie este aspecto?

A nível de comparação, Dahlén et al (2021), procurou sistematicamente

relação de doenças entre grupos sanguíneos humanos, usando registros de 5,1

milhões de pessoas, este estudo identificou que 1.217 categorias de doenças não

apresentaram qualquer relação com os sistemas sanguíneos ABO ou RhD.

Entretanto, a análise concluiu que um total de 49 doenças tiveram uma relação com

os tipos sanguíneos ABO e também uma ligada com o status RhD. Entendendo que

para os humanos o fator do tipo sanguíneo apresenta exercer determinadas

conexões entre determinadas doenças, esta mesma verdade poderia determinar

para os cães alguma relação, sendo assim a necessidade de levantar dados para a

partir desta mesma premissa, encontrar na literatura algum apontamento que relata

essa relação.

A problemática do tema surge no apontamento empírico deste autor que

observou que determinada doença em um determinado grupo de cães, tiveram

como causa e consequência o contato com animal infectado por determinada

doença infecciosa e não apresentaram sintomas (ou seja, assintomáticos). O curioso

é que os animais que não apresentaram nenhum tipo de reação com o agente

patológico, estavam com suas situação vacinal ausente e o indivíduo que

apresentou os sintomas e veio a óbito era vacinado. Ambos se alimentam no mesmo

local e mantiveram contato até o desenvolvimento dos sintomas mais severos do

paciente. A questão levantada é como com contato tão próximo e os mesmos

aspectos de cuidados os cães não sofreram a infecção? Seria esse um aspecto

inerente das diferenças sanguíneas como no presente estudo de Dahlén et al.?
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Levando em consideração as diferenças sanguíneas dos cães e os

diferentes tipos de doenças que os mesmos sofrem, um estudo similar poderia

apresentar algum resultado plausível para entender alguma conexão, que viesse a

ser benéfica para o tratamento e um melhor cuidado da espécie. Sendo assim, a

necessidade da pesquisa se faz entender como importante para os tutores,

protetores e cuidadores dos cães, ter uma comprovação de qualquer relação do tipo

sanguíneo do seus cães para com determinadas doenças, a fim de ter um melhor

cuidado e monitoramento dos seus cães.

2  A TIPAGEM SANGUÍNEA DOS CÃES

Os animais, assim como nos humanos possuem diferentes tipos sanguíneos,

e os tipos sanguíneos dos animais domésticos, como os cães e gatos são os mais

conhecidos (VIZZONI et. al, 2017). A classificação dos grupos ou tipos sanguíneos

está relacionada com os antígenos espécie-específicos presentes na superfície das

hemácias (THRALL, 2006 pg (...), citado por APICELLA, 2019).

Vizzoni et. al. (2017) diz que nos estudos sobre os cães,

Já foram descritos mais de 20 tipos sanguíneos diferentes. Entretanto,

não se sabe se há distinção sorológica entre eles (HOHENHAUS,

2004). Workshops internacionais ocorreram em 1972, 1974 e 1989

para padronização dos grupos sanguíneos caninos. A primeira

convenção passou a designar CEA (CanineErythrocyteAntigen)

seguido por um número indicando o tipo sanguíneo. A segunda

aprovou a designação DEA (DogErythrocyteAntigen) seguido primeiro

por um número referente ao locus; segundo por um (.); e terceiro por

outro número reconhecendo o alelo do locus. Em 1989 houve a

padronização dos grupos em DEA1 à 8 (Bull,1989). A nova

nomenclatura foi adotada para evitar confusões com o sistema

“carcinoembryonicantigen” (ANDREWS, 2000).

Segundo Kisielewicz et al, (2014 p. 71, citado por Mindaugas Paleckaitis,

2018), o sangue canino é classificado pelo antígeno eritrocitário do cão (DEA)
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sistema baseado em antígenos de superfície de glóbulos vermelhos. O Dog

Eritrocyte Antigen, ou “Antígeno Eritrocitário Canino (DEA), que possui sete grupos

principais reconhecidos, os quais inclui DEA 1 (dividido nos subtipos DEA 1.1, 1.2 e

1.3), DEA 3, DEA 4, DEA 5 e DEA 7.

Vizzoni et. al. (2017) diz que há 11 tipos sanguíneos relatados, sendo 8

reconhecidos e de importância transfusional. Martins (2011) cita que os DEA 6, DEA

8, apesar de reconhecidos no segundo workshop sobre imunogenética canina em

1976, não houve sucesso na reprodução de anticorpos policlonais para os

antígenos, não possuem os kits de tipagem, não havendo possibilidade de detecção

desses antígenos na membrana eritrocitária.

O grupo Dal descoberto durante a realização de testes de compatibilidade em

uma cadela dálmata, que ainda há passa por bastante estudos (VIZZONI et. al,

2017). “Inicialmente, este tipo sanguíneo foi identificado pela presença de

aloanticorpos específicos da família das IgG em alguns cães da raça Dálmata que

haviam sido previamente sensibilizados por transfusões sanguíneas incompatíveis”

(MARTINS, 2011)

Há estudos de novos tipos sanguíneos, denominados de Kai 1 e Kai 2, que

foram descobertos através de estudos na América do Norte, esses necessitam mais

pesquisas para que sua relevância clínica na medicina transfusional canina possa

ser elucidada (EULER et. al, 2016).

A prática de estudar os grupos sanguíneos dos cães vem da necessidade da

medicina veterinária em melhorar o atendimento aos pacientes na medicina

transfusional, que teve início nos anos 50 e que a partir dos anos 90 seu

desenvolvimento se tornou clinicamente relevante (MARTINS, 2011).

2.1 MÉTODOS PARA MENSURAÇÃO DA TIPAGEM SANGUÍNEA DOS CÃES

Vizzoni et. al. (2017), indica a existência de três métodos para aferir o tipo

sanguíneo dos cães, sendo eles: O método MSU (Michigan State University), o

método de cartão e o método de coluna de gel. Nestes testes a aglutinação

sanguínea ou hemaglutinação é o princípio de todos os testes realizados em
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veterinária, que é feito com a coleta do sangue acondicionado em tubos contendo

anticoagulante, de preferência EDTA.

A tipagem sanguínea é eficaz na identificação dos antígenos

presentes nas hemácias do paciente, porém não detecta os anticorpos

presentes entre o paciente e o doador, o que será determinado pelo

teste de compatibilidade. Um resultado compatível não significa

necessariamente que o doador e o receptor possuem o mesmo tipo

sanguíneo, mas indica que não foram detectados anticorpos no soro

do receptor contra as hemácias do doador, e não detecta anticorpos

contra plaquetas e leucócitos, prevenindo apenas a ocorrência de

reação transfusional hemolítica aguda e não as demais reações

imunológicas (APICELLA, 2019).

Segundo Gomes (2008 p. 21, citado por APICELLA, 2019) o teste de

compatibilidade deve ser realizado antes da transfusão, mesmo que tenha sido feita

a tipagem sanguínea. No teste de compatibilidade maior, as células do doador são

incubadas junto ao soro do receptor, e vão detectar a formação ou não de anticorpos

contra as hemácias do doador. Quando incompatíveis, ocorre a aglutinação.

Reis & Di Gregorio (2017) diz que “devido à existência de vários tipos

sanguíneos e suas várias combinações, a utilidade da tipagem sanguínea é de

extrema importância, mesmo que não haja aloanticorpos naturais capazes de

provocar uma reação transfusional”. Porém o alto dos métodos no Brasil o uso é

feito somente para pesquisas, mesmo que seja de extrema importância para a

clínica veterinária

3 CÃES E PATOLOGIAS

Algumas patologias caninas são mais frequentes como, Alergias, Dermatites,

Otite, Depressão, Erlichiose, Leishmaniose, Cinomose, Raiva, Doença Periodontal,

Tumores, Insuficiência Renal, entre outras. Para esta pesquisa a Cinomose será

parâmetro para elucidar a temática.
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Segundo Barbosa (2008) a cinomose é uma doença altamente contagiosa

que atinge os cães, não transmissível ao homem, causada por um vírus bastante

resistente ao meio ambiente. Animais de todas as idades, gênero e raça podem ser

acometidos. A doença pode apresentar-se de várias formas, inclusive apenas com

sinais neurológicos, o que significa um estágio mais avançado O período de

incubação da cinomose pode chegar a 10 dias e os sintomas podem apresentar

febre, apatia, perda de apetite, vômitos, secreção nasal e ocular e sinais

neurológicos, dentre outros.

Mariga (2021) diz que a cinomose é um vírus pantrópico, mas que apresenta

cepas diferentes e algumas mais neurotrópicas e imunossupressoras que outras.

Muitos dos animais acometidos geralmente não são vacinados com contato com

outros animais infectados, ou não receberam colostro adequado, ou houve erro no

protocolo de vacinação. Animais imunossuprimidos geralmente morrem pela doença

sistêmica, por meio de complicações no trato respiratório e gastrointestinal e grande

parte dos animais que se recuperam dos casos agudos, permanecem com sequelas

neurológicas graves. Animais com resposta imune moderada podem manifestar

sinais clínicos ou não, enquanto aqueles com boa resposta imune eliminarão o vírus

sem apresentar qualquer manifestação clínica.

É importante ressaltar que muitos cães, apesar de já terem tido contato com a

doença, não a manifestam e, este fato pode ser utilizado para explicar a imunidade

de alguns animais ao vírus. Este fato é observado como algo negativo, pois mesmo

sendo assintomático a doença, acaba agindo como um agente disseminador da

cinomose. (MARTINS; LOPES; FRANÇA, 2009).

Silva (2021) relata que há uma alta taxa de alterações hematológicas nos

animais positivados com a cinomose, principalmente com a predominância de

quadro anêmico. Alterações como a anemia, leucopenia, neutrofilia com modesto

desvio nuclear neutrofílico à esquerda (DNNE) e trombocitopenia, foram

significativas, sendo um recurso de diagnóstico auxiliar para a cinomose, contudo

confirmada a presença de crepúsculo de inclusão viral nas células sanguíneas

(VICENTE; DE ABREU; DOS PASSOS, 2010).

A depressão hematológica causada pela cinomose é bastante evidente para

os cães, além deste os danos causados de forma generalizada ao animal é causa
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de grande preocupação para os tutores, que devem se preocupar tanto com o

indivíduo quanto com o ambiente local para evitar a contaminação e evitar o

desenvolvimento da doença.

Apesar de haver grande depressão hematológica, nenhuma relação com o

fator do tipo sanguíneo é relatado, a maior parte das referências traduz somente os

dados clínicos e sistêmicos da doença. Também não evidencia a questão de

indivíduos que estão no mesmo grupo de risco e não desenvolvem a doença. O

direcionamento não é relatado nem no pós-morte, o que dificulta sugerir qualquer

menção sobre o assunto.

4 O REGISTRO DO PEDIGREE DOS CÃES

A Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), entidade mater da cinofilia

nacional, é a única instituição brasileira federada à Fédération Cynologique

Internationale (FCI), maior comunidade canina do Globo. A entidade cita que,

O pedigree é o registro genealógico de um cão de raça pura. Ele é

atribuído aos filhotes de dois cães, que já possuem pedigree, pelo

canil filiado à CBKC onde nasceram. No documento, consta o nome

do cão, sua raça, nome do criador, do canil, dos pais, data de

nascimento e os dados de sua árvore genealógica até a terceira

geração. O pedigree é o Registro Geral do seu cão, seu documento

de identificação

De mesmo modo, a Sociedade Brasileira de Cinofilia (SOBRACI) diz que,

“Essas informações são equivalentes a um certificado de garantia. Elas atestam, de

acordo com as informações fornecidas pelo criador, de que um cão é de

determinada raça”.

Para Beuk et. all. (2013) documento certifica a genealogia do animal, bem

como os dados de registro, títulos, proprietário e código de identificação em

microchip. Os dados genealógicos são importantes para diagnosticar enfermidades

hereditárias atribuídas pelo grau de parentesco do cão. A identificação genética de
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cada um dos animais e sua paternidade é de grande valor para criadores de cães (I

VIDAL, SANCHEZ, ARILLA, 1990).

Entretanto, eventuais erros de pedigree podem causar prejuízos no ganho

genético, quando se utiliza a tradicional matriz de parentesco que considera apenas

uma proporção média dos genes compartilhados dentre os animais. Quando se

emprega essa seleção tradicional a falta de informações no pedigree, prejudicam

avaliações genéticas do indivíduo (REIS, 2012). Sendo assim a credibilidade com os

dados descritos na certificação do pedigree devem ser o mais fidedigno possível,

tendo em vista a necessidade de se obter a confiabilidade necessária para o criador

e as espécies.

Modelo de Documento de Pedigree

Fonte: https://kcf.com.br/o-pedigree-adquira-seu-cao-com-seguranca/

Nos documentos oficiais não existe qualquer apontamento do tipo sanguíneo

do animal, o que provavelmente só será possível em exames específicos. Seria

muito interessante haver algum meio de se realizar um banco de dados que

favorecesse consultas dos indivíduos de forma ampla.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Por meio de alterações ambientais e das práticas culturais fomos capazes,

ao longo do tempo, de mudar o comportamento e a morfologia de diversas espécies”

(DE SOUZA CABRAL, 2020). Com isso podemos redesenhar o modo em que estas

espécies vivem, criando mecanismos, métodos e materiais de proteção à vida deles.

Diferentemente do componente sanguíneo humano que possuem banco de

dados e o conhecimento é amplamente compartilhado pela sociedade, os animais e

neste caso os cães só são de conhecimento quando se há necessidades clínicas ou

científicas. Os vários tipos e subtipos é um fator relevante para a aplicação dos

métodos atuais conhecidos.

A grande dificuldade de se conhecer o tipo sanguíneo de cada cão se faz

devido ao custo ainda alto dos métodos de tipagem e a cultura deste conhecimento

não estar amplamente difundido na sociedade. Diferentemente possuímos um vasto

banco de dados essenciais para enumerar o relacionamento do tipo sanguíneo com

patologias e  isso permitiu bons resultados para nós humanos.

A medicina veterinária abrange atualmente vários estudos no campo da

hematologia canina e neste caso em específico sobre a tipagem sanguínea, a

maioria delas são voltadas para o campo das transfusões sanguíneas, ou seja para

a saúde canina voltada para a recuperação clínica.

6 CONCLUSÃO

O fato do tipo sanguíneo dos cães ter ou não relação com determinado tipo

de patologia não fica evidente na pesquisa bibliográfica, nem mesmo nos

documentos de registro dos animais, bem como não foi possível encontrar nenhum

banco de dados a respeito, o que difere bastante do comportamento humano que

possui bases de dados acessíveis e que evidenciam tais resultados.

A relevância de mensurar a tipagem sanguínea dos cães é bastante evidente

no campo da saúde canina, principalmente com relação a necessidade de

transfusões na medicina veterinária, na recuperação e preservação da saúde do
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animal, porém não é comum o registro do tipo sanguíneo dos animais ser pela

comunidade turra dos animais.

A tipagem sanguínea pode favorecer um amplo campo de estudos para os

cuidados clínicos dos cães, e de certo modo as pesquisas até o momento têm

mostrado grandes avanços nas metodologias e nas técnicas de mensuração e

tipagem sanguínea. Isto pode favorecer a longo prazo dados que poderão ser

utilizados em pesquisas científicas no sentido deste artigo.

A comunidade científica seja da medicina veterinária e ou da cinofilia e

cinotecnia, pode através desta temática (tipagem sanguínea e a relação com

patologias) buscar metodologias de estudos, desenvolvimento de banco de dados

que possam assim comparar se o mesmo argumento possa ser também evidenciado

ao universo canino, assim como na pesquisa de Dahlén et al (2021), e assim

contribuir para o desenvolvimento científico para os cuidados e tratamento dos cães.

Sendo assim fica como hipótese e sugestão deste autor a comunidade

científica, em buscar metodologias que respondem a essas premissas, "o tipo

sanguíneo dos cães pode favorecer determinada relação com doenças, moléstias, e

o  quanto é relevante para os cuidados com os cães".
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