
TÍTULO: USO DA LEFLUNOMIDA NO TRATAMENTO DE ANEMIA HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA EM
CÃES
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Medicina VeterináriaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAMINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): GABRIELA SANTOS DE SOUZAAUTOR(ES): 

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

COLABORADOR(ES): DANIELA REGGIANICOLABORADOR(ES): 



USO DA LEFLUNOMIDA (ARAVA®) NO TRATAMENTO DE ANEMIA 

HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA EM CÃES 

 

1. RESUMO 

 A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é uma doença de grande 

incidência no atendimento de pacientes caninos, exigindo uma terapêutica 

imunossupressora eficiente para controle do processo hemolítico. Atualmente a 

leflunomida demonstra bons resultados, perante a ineficiência de tratamentos com 

outros fármacos. 

 Neste estudo avaliou-se a eficiência da leflunomida em 09 pacientes caninos 

diagnosticados com AHIM, onde foi observado melhora clínica e dos parâmetros 

hematológicos com diminuição da necessidade de transfusão de concentrado de 

hemácias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A AHIM é a doença autoimune mais comum nos cães (GOGGS et al., 2015) e 

é definida como a redução do número de hemácias devido a sua destruição pelo 

sistema complemento e/ou imunoglobulinas (McALEES, 2010). Como consequência, 

ocorrerá lise intravascular de eritrócitos ou opsonização destas células, permitindo 

sua fagocitose por células do sistema monocítico fagocitário (SWANN et al., 2016). 

 A leflunomida é um imunossupressor que inibe a síntese de pirimidina e tem 

ações antiproliferativas e antiflamatórias (MEHTA, 2009), pois interfere na produção 

de células T e na expressão do fator nuclear kB, necessário para expressão de 

citocinas inflamatórias (BILASY et al., 2014).  

 

3. OBJETIVO  

 O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do medicamento leflunomida 

no tratamento de pacientes caninos diagnosticado com AHIM primária. 

 

4. METODOLOGIA 

 Acompanhou-se 09 cães de ambos os sexos, apresentando em média 8,2 

anos, diagnosticados com AHIM, caracterizada por anemia regenerativa, 



esferocitose e leucocitose. Foram realizados testes para pesquisa de doença 

primária, onde os resultados apresentaram-se negativos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Diante a refratariedade à terapia com imunossupressores, persistindo o 

quadro hemolítico, iniciou-se o tratamento com a leflunomida na dose de 2mg/kg a 

cada 12 horas, por 30 dias. Os pacientes foram monitorados, diariamente, na 

primeira semana de tratamento e, após este período, houve acompanhamento 

semanal. Durante todo o período de tratamento foram realizados hemograma com 

contagem de plaquetas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Observou-se, em todos os casos, o controle da anemia hemolítica após uma 

semana de tratamento, demonstrado pela elevação progressiva do hematócrito 

(Gráfico 01), diminuição da leucocitose e das manifestações clínicas. Não foram 

relatados efeitos colaterais durante os 30 dias de tratamento nem a necessidade de 

procedimento transfusional com concentrado de hemácias. Não houve alterações 

bioquímicas significativas relacionadas à administração do fármaco.  

 

Gráfico 01 – Avaliação do valor de hematócrito pré e pós tratamento com a leflunomida na dose de 

2mg/kg/BID. 
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