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Introdução

A anemia hemolítica imunomediada (AHIM), é 
definida como uma redução do número de eritrócitos,
em decorrência da destruição por imunoglobulinas 
(IgM e IgG) ou pelo sistema complemento – hemólise 
intravascular – ou ainda, pela remoção promovida pelo 
Sistema Monocítico Fagocitário – hemólise 
extravascular – [1]. A AHIM é reconhecida como causa 
freqüente do desenvolvimento de quadros anêmicos 
agudos em cães, podendo ter diferentes manifestações 
clinicas, responsivas ou não à terapia imunossupressiva 
única com corticosteróide, algumas vezes evoluindo 
desfavoravelmente, podendo levar ao óbito [2].

Dentre as alterações laboratoriais observadas, a 
ocorrência de anemia moderada a intensa –
freqüentemente apresentando hematócrito abaixo de 
15% - de características regenerativas (macrocitose, 
policromasia, reticulocitose e eritroblastose), é 
considerada como patognomônica desta afecção; no 
entanto, casos de AHIM sem sinais de 
eritrorregeneração têm sido constantes, em torno de 
50% [1].

Geralmente os aspectos hematológicos incluem 
anemia moderada a grave, reticulocitose significativa, 
esferocitose e certo grau de aglutinação. Um aspecto 
morfológico notável no esfregaço sanguíneo é a 
extrema variação no diâmetro eritrocitário, em 
decorrência da presença de esferócito (células menores) 
e de células policromatofílicas, com maior diâmetro. 
São esperados graus variados de leucocitose 
neutrofílica com desvio à esquerda e monocitose [3].

A neutrofilia tem sido atribuída à estimulação 
inespecífica da medula óssea pela anemia aguda. 
Quando em grau moderado a significativo, indica a 
presença de lesão inflamatória subjacente. 
Frequentemente a trombocitopenia imunomediada 
ocorre em conjunção com a anemia imunomediada. [3].

O tratamento desse tipo de anemia envolve a 
supressão, por esteróides, da eritrofagocitose e a 
administração da terapia auxiliar, que proverá 

transfusões quando for julgado essencial [3].
O objetivo do trabalho foi relatar que em casos de 

anemia imunomediada há a necessidade de entrar com 
protocolo terapêutico para posteriormente realizar a 
transfusão, levando em consideração que a transfusão é 
caráter de urgência, este animal corre risco de morte e o 
proprietário deve ser informado da gravidade da situação.

Material e métodos

Uma cadela da raça Poodle, de 11 anos de idade foi 
atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, com histórico de prostração e febre 
há quatro dias.

Ao exame físico, o animal apresentava-se prostrado, com 
membranas mucosas pálidas, com hepato e esplenomegalia 
acentuadas, hipertérmico e moderadamente desidratado.

Solicitou-se hemograma com contagem de plaquetas e, 
para esse fim, foi coletado sangue por punção da veia 
cefálica e depositado em tubo contendo anticoagulante 
EDTA. O processamento da amostra ocorreu de acordo 
com o citado na literatura [4].

O valor de hemácias, teor de hemoglobina e leucócitos 
foram obtidos pelo processamento do sangue em contador 
semiautomático CELM CC-530. O hematócrito foi obtido 
por centrifugação em microcentrífuga, KHT-400, durante 
cinco minutos.

A contagem diferencial de leucócitos foi efetuada por 
intermédio de lâmina corada em panótico rápido e 
examinada ao microscópio na objetiva de imersão a óleo.

A contagem de reticulócitos foi realizada, colocando-se 
na proporção de 1:1 de novo azul de metileno, incubado a 
37º C por 15 minutos. Em seguida foi confeccionado um 
esfregaço sanguíneo, que foi corado (panótico) e 
examinado ao microscópio, de modo similar ao 
anteriormente descrito.  

A contagem de plaquetas, realizada por método indireto, 
transcorreu de acordo com a literatura [4].

Prescreveu-se tratamento com dexametazona, na dose de 
1,5 mg por dia durante três dias e após esse período seria 
realizada uma transfusão sanguínea. Posteriormente foi 



realizado novo hemograma, constatando-se a melhora 
do animal e, assim, procedeu-se a desmama do 
corticóide.

A transfusão não foi realizada, em virtude da 
incompatibilidade do doador disponível, resultando no 
óbito do paciente, sem que houvesse tempo para se 
providenciar outro canino que fosse 
hematologicamente compatível.

Resultados

Os resultados dos hemogramas constam na Tabela 1.
O animal apresentava anemia microcítica 

normocrômica, regenerativa, com presença de 
metarrubrícitos (Figura 1).

O diagnóstico de AHIM foi confirmado devido aos 
achados da lâmina durante a investigação 
microscópica, visto que foram visualizados esferocitose 
e aglutinação de hemácias (Figura 2), como cita Miller, 
[1].

Conforme visto a neutrofilia com desvio à esquerda 
leve, regenerativo sugere uma lesão inflamatória 
subjacente, segundo Ettinger, [3]. O mesmo autor 
sugere que a trombocitopenia imunomediada ocorre em 
conjunção com a anemia imunomediada.

A possível causa primaria AHIM foi a presença de 
hemoparasitas levando em consideração que durante a 

anamnese foi descartado qualquer outra suspeita e pela 
presença na lâmina de Anaplasma platys (Figura 3).

Foi estabelecido um tratamento a base de dexametazona
de acordo como sugere Ettinger [3].

Apesar de Ettinger [3] sugerir também a necessidade de 
transfusão sanguínea à mesma não foi realizada pelo fato 
do doador não ser compatível. Iniciou-se então o 
tratamento da causa primaria segundo MILLER [2], porém 
o animal não resistiu e veio a óbito.
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Tabela 1. Resultado dos hemogramas.

Parâmetros 1º Hemograma 2º Hemograma Referência*

Hemácias (x 106/mm3) 1,7 1,98 5,5-8,5
Hemoglobina (g%) 3,5 4,3 12-18
Hematócrito (%) 10,0 14,0 37-55
VCM (fl) 58,9 73,7 60-72
CHCM (%) 35,0 30,8 31-37
Leucócitos (x 103/mm3) 2,3 5,0 5,5-16,9
N. Metamielócitos (/mm3) 23 - 0
N. Bastonetes (/mm3) 276 400 0-299
N. Segmentados (/mm3) 1610 3350 3000-12000
Linfócitos (/mm3) 345 1150 1000-4900
Eosinófilos (/mm3) - 50 100-750
Monócitos (/mm3) 46 50 150-1350
PPT (g/dl) 8,6 - 6,0-8,0
Plaquetas (x 103/mm3) < 50 < 50 175-500
*Fonte: Meyer, D.J.; Coles, E.H.; Rich, L.J. Medicina de Laboratório Veterinária: Interpretação e diagnóstico. São Paulo: Roca, 1995. p. 294   


