
ELES PODEM SALVAR VIDAS,
MAS DEPENDEM DE VOCÊ.

SPECIALDOG.COM.BR/DOEAMOR



VOCÊ SABIA QUE OS 
CÃES E GATOS TÊM 
DIFERENTES GRUPOS 
SANGUÍNEOS?
Assim como nós, os cães e gatos têm diferentes tipos de sangue 
e, por esse motivo, também devem passar pelo teste de 
compatibilidade sanguínea. O principal objetivo deste teste é 
prevenir a transfusão incompatível, evitando assim, alguma 
reação no paciente. 

Para cães, existem 8 grupos sanguíneos diferentes, sendo eles: 
DEA 1.1, DEA 1.2, DEA 3, DEA 4, DEA 5, DEA 6, DEA 7 e DEA 8.

Já para os gatos, existem 4 grupos sanguíneos diferentes:  A, 
B, AB e MIK.

Da mesma maneira que nós humanos, os cães possuem um 
grupo sanguíneo conhecido como DOADOR UNIVERSAL, que é 
o grupo DEA4, ou seja, cães que apresentam esse grupo 
sanguíneo  podem salvar a vida de todos os cães que precisarem 
de sangue.



O QUE É NECESSÁRIO
PARA SER UM DOADOR?

Pesar no mínimo 25 kg;

Idade entre 1 e 7 anos;

Comportamento dócil que permita a manipulação;

Sem histórico de transfusão recente, sopro cardíaco ou 
convulsões;

Não tomar medicações contínuas, e possuir vacinação e 
vermifugação atualizadas; 

Livres de ectoparasitas (carrapatos e pulgas);

Fêmeas não gestantes ou lactantes. 

Pesar no mínimo 4 kg;

Idade entre 1 e 7 anos;

Comportamento dócil que permita a manipulação;

Sem histórico de transfusão recente, sopro ou convulsões; 

Não tomar medicações contínuas, e possuir vacinação e 
vermifugação atualizadas; 

Não ter passado por procedimento cirúrgico recente;

Fêmeas não gestantes ou lactantes.

Preferencialmente animais que não têm acesso à rua; 

Sem histórico de viagens recentes, principalmente para áreas 
endêmicas de doenças infectocontagiosas para gatos.

CÃES

GATOS



 BENEFÍCIOS PARA O 

DOADOR
Assim como os humanos, cães e gatos podem doar sangue e 
ajudar a salvar a vida de outros animais. A doação é um processo 
rápido e fácil.

Todos os doadores passam por exames físicos e de sangue 
realizados pelo seu Médico-Veterinário de confiança antes da 
doação, assim você pode acompanhar a saúde do seu animal 
constantemente.

Após a doação, esses “super-heróis” voltam a realizar suas 
atividades de forma normal e você fica mais feliz porque seu pet 
ajudou a salvar uma vida.



QUER 
SABER 
MAIS?

VISITE NOSSO SITE:
SPECIALDOG.COM.BR/DOEAMOR

NÃO SE ESQUEÇA! PERGUNTE AO
MÉDICO-VETERINÁRIO DO SEU PET

SE ELE PODE SER UM DOADOR.



Siga as nossas páginas da 

Special Dog Company no

Facebook e Linkedin.

specialdog.com.br


