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1. RESUMO 

A anemia hemolítica imunomediada é causada por diversos fatores e comumente 

acomete mais os cães do que os gatos. Os sinais clínicos estão associados com 

uma anemia severa e é de suma importância que o diagnóstico desta afecção seja 

feito rapidamente para que haja a possibilidade de um melhor prognóstico e maior 

sobrevida do paciente. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia e 

descrever através de pesquisas, melhora clinica e resultados de exames 

laboratoriais, o efeito da pulsoterapia feita com Prednisona e Dexametasona em 

pacientes acometidos com anemia hemolítica imunomediada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) se define pela diminuição do número de 

eritrócitos consequente de uma resposta imune do tipo II voltada a antígenos 

expressos na superfície dos eritrócitos resultando em hemólise intra ou 

extravascular (STONE, 2008). Estas respostas são mediadas pelo sistema 

complemento ou pelos anticorpos IgM e IgG (MORAES, L. F.;TAKAHIRA, R. K., 

2013). A hemólise extravascular é a mais comum forma de hemólise, onde os 

anticorpos ligados às membranas dos eritrócitos promovem a remoção das células 

por macrófagos no baço (CHEVILLE, 2004). Existem relatadas em literatura duas 

classificações deste tipo de anemia: idiopática ou primária e a secundária. Pode ser 

secundária à parasitas,neoplasias, reações a fármacos, infecção, toxinas e vacinas 

vivas (SHAW;IHLE,1999). A AHIM é mais comum em cães do que em gatos e 

apesar de poder afetar qualquer raça, existem algumas que são mais acometidas 

como o Poodle, Sheepdog e Cocker Spaniel (MILLER; HOHENHAUS; HALE, 2004). 

As manifestações clínicas incluem letargia, depressão, fraqueza, êmese, palidez das 

mucosas, desidratação, petéquias ou equimoses se houver trombocitopenia 

simultânea, hemoglobinúria, bilirrubinúria, febre, hepatoesplenomegalia indicando 

aumento da atividade do sistema fagocítico mononuclear, sopro cardíaco sistólico 

em casos de anemia grave e icteríciadevido à formação de bilirrubina a partir do 

metabolismo da hemoglobina em uma velocidade que excede a capacidade hepática 

de excretá-la (SHAW;IHLE,1999; TRALL, 2007).  

O diagnóstico laboratorial da AHIM é baseado principalmente na presença de 

autoaglutinação macro e micro dos eritrócitos, presença de esferócitos no esfregaço 
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sanguíneo, e um resultado positivo no teste de Coombs direto (GIGER, 2006). 

Outras alterações laboratoriais que também podem serobservadas (BISTNER, 2002; 

STONE, 2008). 

O tratamento da anemia hemolítica imunomediada, consiste basicamente em terapia 

imunossupressiva com glicocorticóides (ex.: prednisona e dexametasona) 

(SHAW;IHLE, 1999). Os glicocorticóides, naturais ou sintéticos, proporcionam efeito 

tanto anti-inflamatório como imunomodulador, atuando sobre a função de linfócitos, 

monócitos, macrófagos e neutrófilos (SPINOSA, H. S., 2001). Em alguns casos, os 

glicocorticóides podem ser administrados atravésdo método de pulsoterapia, que 

consiste em aplicações de altas doses de GC em um curto espaço de tempo. Este 

método é utilizado com o objetivo de cessar rapidamentea evolução da doença e as 

drogas empregadas, neste caso, são Prednisona e Dexametasona via intravenosa 

(PEREIRA A. L.;BOLZANI F. C.;STEFANI M.;CHARLÍN R., 2007). A terapia 

imunossupressiva é reduzida aos poucos até que atinja a dose mais baixa efetiva. O 

prognóstico para cães com AHIM é reservado e o tratamento pode ser necessário 

por vários meses ou pelo resto da vida do animal (SHAW;IHLE, 1999; THRALL, 

2007; BOOTH;MCDONALD, 1992). 

 

3. OBJETIVOS 

Descrever os efeitos e eficácia da pulsoterapia com glicocorticóides em casos de 

cães afetados com anemia hemolítica imunomediada através do acompanhamento 

de resultados de exames laboratoriais. 

 

4. METODOLOGIA 

Os resultados dos exames laboratoriais de cães diagnosticados com anemia 

hemolítica imunomediada feitos antes, durante e após a realização da pulsoterapia 

com Prednisona e Dexametasona, foram estudados visando os efeitos que os 

medicamentos apresentam sobre o animal para posterior conclusão em relação ao 

tratamento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O prontuário contendo os dados clínicos, diagnóstico, tratamento e resultados dos 

hemogramas e de bioquímica sérica de cinco cães diferentes foram analisados até o 

presente momento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, foram estudados os casos de cinco cães atendidos no 

Hospital Veterinário Anhembi Morumbi, de ambos os sexos, de idades e raças 

diferentes diagnosticados com AHIM e tratados com pulsoterapia. Em cem por cento 

dos casos houve uma melhora progressiva nos resultados do hemograma completo 

e de análise bioquímica sérica, após a realização da pulsoterapia. 
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