
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO USO DE CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DE TECIDO
ADIPOSO NA HIPOPLASIA ERITRÓIDE EM CÃES
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Medicina VeterináriaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT, UNIVERSIDADE ANHEMBI
MORUMBI - UAM
INSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): REBECCA DIOGO MACIEL CAPARRÓS, ANA PAULA FONTESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PAULA IRUSTA, SIMONE GOMESORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): BRUNA PEREIRA DE MORAES, MICHELE ANDRADE DE BARROSCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

A hipoplasia eritróide é uma enfermidade caracterizada por uma anemia 

arregenerativa em decorrência da diminuição dos precursores da linhagem eritróide 

da medula óssea. São várias as etiologias: infecciosas, parasitárias, 

medicamentosas e imunomediada. O diagnóstico é confirmado pelo mielograma.  

Neste estudo foram avaliados 10 cães com diagnóstico de hipoplasia eritróide 

e realizadas aplicações de células tronco mesenquimais (CTM) via intravenosa, 

onde foi observado um aumento significativo do valor do hematócrito.  

 

2. INTRODUÇÃO 

2.1 Medula óssea  

A medula óssea é o maior órgão hematopoiético do corpo. Nos animais 

jovens, o tecido hematopoiético ativo é encontrado tanto em ossos chatos quanto 

em ossos longos. O tecido hematopoiético é composto por células das séries 

eritroide, granulocítica, monocítica e trombocítica; dentre outras linhagens celulares 

(COWELL, et al., 2009). A hipoplasia eritroide se apresenta no hemograma como 

anemia normocítica normocrômica arregenerativa persistente, com série eritróide 

reduzida na medula óssea (JERICÓ; KOGIKA; NETO, 2015). As causas de 

hipoplasia eritróide são: infecciosas (erliquiose), parasitárias (leishmaniose), 

medicamentosas (estrógenos, quimioterápicos), radiação e idiopático 

(imunomediado) sendo esta a mais comum (COUTO; NELSON, 2015).   

 

2.2  Células tronco mesenquimais 

As CTM estão presentes em vários tecidos do indivíduo adulto e, num 

processo de injúria, são naturalmente recrutadas para auxiliar na recuperação da 

lesão. Com o passar dos anos, a produção das células tronco (CT) diminui 

prejudicando esse processo de regeneração natural. As CT puderam ser isoladas e 

manipuladas in vitro para mimetizarem esse processo natural. Quando aplicadas, 

são atraídas para a lesão e contribuem para a restauração do tecido lesionado se 

diferenciando em células saudáveis do órgão comprometido. Além disso, secretam 

inúmeras biomoléculas que permitem ações importantes na recuperação da lesão, 

como a capacidade de produzir novos vasos sanguíneos, atenuar a fibrose, evitar a 

morte celular programada e exercer ação anti-inflamatória e imunomoduladora, além 

de estimularem as CT do próprio micro ambiente. As CTM são consideradas 



importante ferramenta para aplicação clínica por sua fácil obtenção através de 

diversos tecidos adultos e alta capacidade de expansão in vitro e por não serem 

imunogênicas, isto é, não causam rejeição quando transplantadas, possibilitando 

transplantes alógenos (GARCIA-CASTRO et al., 2008). 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a terapia celular com CTM na recuperação 

da hipoplasia eritróide em cães.  

 

4 METODOLOGIA 

Para a realização desse estudo, foram selecionados 10 cães (n=10) 

diagnosticados com hipoplasia eritróide através da análise citológica de medula 

óssea por punção direta no esterno (mielograma). Na análise microscópica foram 

avaliadas todas as linhagem celulares, e constatada a escassez de células eritróides 

maduras e jovens. 

 

5    DESENVOLVIMENTO 

Os 10 animais foram submetidos ao tratamento de CTM com o padrão de 3 

aplicações intravenosas e a cada aplicação era realizado um novo hemograma para 

acompanhar a eficácia do tratamento referente ao aumento do hematócrito (Ht), 

período de aplicação x necessidade do animal. As CTM foram cedidas pela empresa 

Regenera Stem Cells. O estudo e as avaliações foram conduzidos pelos alunos da 

universidade sem interferência da empresa. Foram apresentados os Ht iniciais e 

finais de todos os animais tratados. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

Dos 10 animais tratados, 100% deles responderam positivamente ao 

tratamento tendo os níveis do Ht aumentados. Ao final do tratamento, foram 

observados valores aumentados em ≥10% em N=6, N=3 aumentaram ≥5% e N=1 

aumentou em 1%. A melhora entre o pré e pós-tratamento foi considerada excelente 

do ponto de vista clínico, visto que quase todos os animais tiveram os índices do Ht 

normalizados. 



 

    Gráfico: Comparativo dos valores de hematócrito pré e pós-tratamento. 
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