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GORENSTEIN T.G.; Risco trombótico em cães com anemia hemolítica imunomediada 

primária e secundária a E. canis sob tratamento com micofenolato de mofetila. 

Botucatu, 2018. 79p. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho”, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus Botucatu. 

RESUMO 
A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é o distúrbio imunológico de maior 

prevalência em cães. Caracteriza-se como uma hipersensibilidade do tipo II, que 

leva a destruição prematura de hemácias. Dentre as principais complicações, o 

estado de hipercoagulabilidade predispondo a coagulação intravascular 

disseminada e o tromboembolismo pulmonar é a mais importante, sendo a causa 

de óbito em mais de 80% dos casos. A AHIM primária não pode ser associada a 

causa predisponente óbvia, além de apresentar predisposição racial, portanto 

trata-se de um diagnóstico de exclusão. A AHIM secundária está relacionada a 

diversos agentes, dentre eles os infecciosos, destacando-se a erlichiose; 

neoplásicos; medicamentosos e os causados por defeitos intrínsecos. O 

diagnóstico de AHIM é realizado através da constatação de um ou mais desses 

sinais: moderada a grave anemia (hematócrito < 30 - 25%), evidências de 

hemólise (hemoglobinúria ou bilirrubinúria) e presença de anticorpos na hemácia 

(caracterizado a partir da autoaglutinação, esferocitose, teste de Coombs 

positivo ou citometria de fluxo). O tratamento é direcionado a supressão da 

resposta imune, sendo os corticosteroides e outros imunossupressores, tais 

como ciclosporina e micofenolato de mofetila, os fármacos de predileção. 

Objetivou-se com esta pesquisa esclarecer se há alteração do risco trombótico 

após o início da terapia imunossupressora com micofenolato de mofetila por 

meio da tromboelastometria em animais com AHIM primária e secundária a 

E.canis. Os animais em estudo foram submetidos a hemograma, contagem de 

reticulócitos, pesquisa de esferocitose, bioquímico sérico, exame de urina, 

relação proteína creatinina urinária, testes de coagulação, tromboelastometria; 

PCR para E. sp, E. canis e B. canis; sorologia para Leptospira spp e 

ultrassonografia abdominal. Foram selecionados 12 cães com diagnóstico de 

AHIM e realizado exame tromboelastométrico em dois momentos: antes do início 

do tratamento com micofenolato de mofetila, quando o paciente fazia uso de 

doxiciclina, omeprazol e prednisolona (M1) e após a adição do micofenolato de 

mofetila ao protocolo acima citado, quando houve melhora clínica e 

hematológica (M2). Cinco animais vieram a óbito antes do momento 2. A 

comparação entre as médias dos dois momentos do grupo dos sobreviventes foi 

avaliada pelo teste de Wilcox e para a comparação entre o momento 1 do grupo 

de sobreviventes e de óbitos foi utilizado o teste não paramétrico de Mann 

Whitney, ambos ao nível de 5% de significância. Nas condições em que foi 

realizado o presente estudo, é possível concluir que não há diminuição do risco 

trombótico entre os animais tratados com micofenolato de mofetila; os animais 

que apresentaram menor coagulabilidade apresentaram pior prognóstico e a 

contagem de reticulócitos apresentou melhor valor prognóstico do que a 

contagem de hemácias, no momento do diagnóstico. 

Palavras chaves: AHIM, E. canis, hemostasia, hipercoagulabilidade, tromboelastometria
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA  

 1.1 Anemia hemolítica imunomediada primária 
Dentre os distúrbios imunológicos em cães, as doenças hematológicas 

são as mais frequentes. A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é o distúrbio 

imunológico de maior prevalência em cães que se caracteriza como uma 

hipersensibilidade do tipo II, levando a destruição prematura de hemácias 

(McALESS, 2010). O índice de mortalidade varia de acordo com a literatura entre 

26 a 70% (PEREIRA, 2014). Dentre as principais complicações, o estado de 

hipercoagulabilidade predispondo a coagulação intravascular disseminada e 

tromboembolismo pulmonar é a mais importante, sendo a causa de óbito em 

mais de 80% dos casos (FENTY et al, 2011). 

O mecanismo pelo qual a AHIM leva a hipercoagulação e predispõe ao 

tromboembolismo ainda não foi esclarecido. Acredita-se que a liberação de 

tromboplastina a partir de hemácias lisadas, ativação plaquetária, hipóxia, 

liberação de mediadores inflamatórios e lesão endotelial contribuam para o 

processo. O uso de corticosteroides e terapia imunossupressora também foi 

sugerido como uma causa potencial para a hipercoagulabilidade. As 

complicações tromboembólicas foram associadas como importante causa de 

morte em animais tratados para AHIM (FENTY et al, 2011). Carr e colaboradores 

(2002) avaliaram 72 animais tratados para AHIM e o tromboembolismo foi 

confirmado em 80% dos pacientes necropsiados. Vários órgãos foram afetados, 

possivelmente como consequência da coagulação intravascular disseminada 

(CID). 

 

1.1.1 Prevalência 

A AHIM primária não pode ser associada a causa predisponente óbvia, 

além de apresentar predisposição racial, portanto trata-se de um diagnóstico de 

exclusão (FENTY et al, 2011). 

 A AHIM secundária está relacionada a diversos agentes, dentre eles os 

infecciosos (erlichiose, babesiose, leptospirose, dilofilariose, histoplasmose), 

neoplásicos (linfoma, hemangiossarcoma, leucemia linfoide, carcinoma 

pulmonar e gástrico e sarcoma), medicamentosos (sulfas, penincilinas, 

cefalosporinas, levamizol, dipirona, clorpromazina), os causados por defeitos 



15 
 

 
 

intrínsecos (deficiência de fosforo, deficiência de piruvato e fragilidade osmótica 

hereditária) e os de origem diversa (ingestão de alho e cebola, picada de abelha 

e vacinação) (BALCH; MACKIN, 2007). 

 As raças mais acometidas na AHIM primária, segundo a literatura 

estrangeira, são os Cockers Spaniel, Bichon Frise, Pincher e Collies. As fêmeas 

são mais predispostas que machos, podendo haver influência hormonal 

(MILLER et al, 2004). 

 A média de idade dos animais acometidos é de seis anos, mas pode 

ocorrer do primeiro ano de vida até os 13 anos de idade (BALCH; MACKIN, 

2007). 

 

1.1.2 Fisiopatologia 

 As hemácias de cães saudáveis têm vida média de 100 a 120 dias 

(BALCH; MACKIN, 2007). Os mecanismos envolvidos no envelhecimento e 

destruição fisiológica das hemácias ainda não foram totalmente elucidados. 

Acredita-se que a lesão oxidativa; a destruição por anticorpos aderidos á 

membrana da hemácia e a alteração de membrana, por exposição de 

fosfolipídeos, levando a sinalização e destruição por macrófagos, contribuam 

para esse processo. Em condições normais, aproximadamente 80 a 90 % dessa 

destruição ocorre no baço, fígado e medula óssea, sendo considerada uma 

hemólise extravascular. Por esse motivo não há quantidades significativas de 

hemoglobina livre no plasma do meio intravascular (GLADER, 2009). 

 Na anemia hemolítica imunomediada, a remoção ocorre de forma precoce 

e patológica, por meio de uma reação imunológica tipo II. Essa destruição ocorre 

de forma direta ou pela fagocitose de hemácias opsonizadas por 

imunoglobulinas (IgG, IgM, IgA) ou complemento ou ambos (McALESSI, 2010). 

A hemólise pode ser intravascular ou extravascular, entretanto a hemólise 

extravascular é predominante, sendo o baço e o fígado órgãos primários da 

eritrofagocitose (REIMER et al, 1999). 

 A hemólise intravascular ocorre quando a cascata do sistema 

complemento é ativada, geralmente mediada pela IgM, por meio do influxo de 

fluidos extracelulares para o eritrócito, ocasionando a ruptura da célula quando 

ela ainda está na circulação sanguínea. Esse processo resulta na liberação de 
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hemoglobina livre no sangue, hemoglobinemia, e, consequentemente 

hemoglobinúria (BALCH; MACKIN, 2007). 

 A hemólise extravascular é dependente dos fagócitos do sistema 

monocítico-macrofágico presentes no baço, no fígado e na medula óssea, 

capazes de retirar da circulação as hemácias revestidas por anticorpos e pelo 

complemento. Em geral são processos mediados por IgG, menos 

frequentemente por IgA e certos componentes do complemento (C3b e C4b). 

Esse processo resulta na hiperbilirrubinemia, uma vez que a hemoglobina entra 

no metabolismo da bilirrubina. Esses são considerados os quadros hemolíticos 

mais comuns, brandos e de melhor prognóstico em cães (PEREIRA, 2014). 

 Pode haver azotemia pré-renal e, no caso de hemólise intravascular 

grave, azotemia renal. A injúria renal aguda pode ser causada pela deposição 

de imunocomplexos ou pelo efeito tóxico direto da hemoglobina livre nas células 

dos túbulos renais (THRALL et al, 2015). Em estudo realizado por Moraes (2011) 

que avaliou as complicações hematológicas e renais e risco trombótico em cães 

com AHIM, observaram-se indícios de lesão renal no momento do diagnóstico, 

caracterizado pelo aumento de relação proteína creatinina urinária e proteinúria. 

 

1.1.3 Manifestações clínicas 

 As manifestações clínicas dependem do tempo de aparecimento (agudo 

ou crônico), da intensidade da anemia e dos mecanismos compensatórios; mais 

comumente os animais apresentam letargia, anorexia, palidez e icterícia de 

mucosas, vômito, diarreia, intolerância a exercícios, síncopes, taquipneia e 

taquicardia. Essas alterações podem estar associadas a linfoadenomegalia; 

hepatomegalia; esplenomegalia; distúrbios hemostáticos primários, secundários 

ou mistos como a CID (PEREIRA, 2014). 

 

1.1.4 Diagnóstico 

O diagnóstico é realizado a partir da exclusão de outras causas de anemia 

e por meio da constatação de um ou mais desses sinais: moderada a grave 

anemia (hematócrito < 30 - 25%), evidências de hemólise (bilirrubinúria, 

hemoglobinúria ou hiperbilirrubinemia) e presença de anticorpos na hemácia 

(caracterizada por autoaglutinação, esferocitose ou teste de Coombs positivo) 
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(McALESSI, 2010). A Citometria de fluxo também avalia a presença de 

anticorpos aderidos a eritrócitos, permitindo detecção de baixos níveis de 

imunoglobulinas quando comparado ao teste de Coombs (PEREIRA, 2014). 

O paciente clássico de AHIM tem anemia moderada a grave, altamente 

regenerativa (manifestado por reticulocitose, policromasia e anisocitose). 

Entretanto, um terço dos pacientes apresentam, no momento do diagnóstico, 

anemia não regenerativa. Muitos destes pacientes têm início agudo da doença 

e, portanto, não têm tempo suficiente para desenvolver resposta regenerativa 

adequada, ao passo que outros pacientes apresentam anticorpos contra células 

eritroides precursoras da medula óssea. Leucocitose neutrofílica, com desvio a 

esquerda também é frequentemente um achado hematológico, decorrentes de 

lesão tecidual; hiperplasia mieloide estimulada por citocinas e aumento da 

liberação medular decorrente da alta resposta regenerativa e diminuição da 

migração destas células para tecidos com baixa perfusão e lesões necróticas. A 

esferocitose está presente em 89 a 95 % dos casos (BALCH; MACKIN, 2007). 

O teste de Coombs (teste de antiglobulina direta-TAD) baseia-se na 

detecção de anticorpos e/ou complemento ligados à superfície das hemácias, 

possui sensibilidade de aproximadamente 60 % (CARR, 2002). Segundo Morley 

e colaboradores (2008), o método da citometria de fluxo apresenta maior 

sensibilidade e especificidade para diagnóstico de AHIM. Entretanto em trabalho 

realizado por Martorelli (2016) avaliando a caracterização da anemia em cadelas 

com piometra por meio da citometria de fluxo observou-se aumento da marcação 

de anticorpos aderidos à superfície das hemácias no momento pós-operatório 

da ovariosalpingohisterectomia, sem que os animais apresentassem hemólise 

ou agravamento da anemia. Resultados falsos negativos e falsos positivos no 

TAD e na citometria de fluxo têm sido atribuídos ao tratamento prévio com 

glicocorticoides e transfusões sanguíneas (HONECKMAN et al, 1996). 

 A avaliação de autoaglutinação no sangue é um teste simples, com alta 

especificidade e baixa sensibilidade (PEREIRA, 2014). 

A urinálise é utilizada para avaliação de hemólise, através da bilirrubinúria 

ou hemoglobinúria (PEREIRA, 2014). O perfil bioquímico pode revelar a 

gravidade da lesão tecidual causada pela hipóxia ou pela deposição de 
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imunocomplexos, levando ao aumento de enzimas hepáticas e renais, 

respectivamente (McCULLOUGH, 2003). 

  

1.1.5 Tratamento 

O tratamento é direcionado a supressão da resposta imune. 

Glicocorticoides, ciclosporina, azatioprina, micofenolato de mofetila e 

leflunomida são os imunossupressores mais utilizados. Imunoglobulina 

intravenosa é utilizada em casos mais graves. A terapia requer longos períodos 

de tratamento, sendo necessários em alguns casos transfusões sanguíneas, 

fluidoterapia e antibioticoterapia como tratamento suporte (WHELAN, 2009 e 

WANG, 2013). 

Os glicocorticoides como a prednisona e a dexametasona são os 

fármacos de predileção. Alguns pacientes respondem ao tratamento sem 

necessitar de associações de outras drogas imunossupressoras. Eles atuam 

diminuindo a destruição de glóbulos vermelhos através da inibição da fagocitose 

e da produção de imunoglobulinas (BALCH; MACKIN, 2007). A prednisona ou 

prednisolona é administrada nas doses de 1 a 2 mg/kg, por via oral, a cada 12 

horas. Animais que não podem receber medicação por via oral podem se 

beneficiar da dexametasona na fase inicial da terapia, por via subcutânea ou 

intravenosa, nas doses de 0,3 a 0,9 mg/kg, a cada 24 horas (PEREIRA, 2014). 

A associação de outros agentes imunossupressores ao protocolo 

terapêutico deve ser considerada quando os glicocorticoides falham em induzir 

a remissão, causam efeitos colaterais inaceitáveis ou quando não podem 

controlar a doença mesmo se administrados em doses elevadas. Os fármacos 

devem ser iniciados em combinação aos glicocorticoides. Casos mais agressivos 

de AHIM devem iniciar protocolo terapêutico já em associação ao 

imunossupressor (BALCH; MACKIN, 2007). 

O micofenolato de mofetila é um imunossupressor utilizado em humanos 

transplantados e que sofrem de doença reumatoide. Em cães tem sido destinado 

para o tratamento de doenças imunomediadas, como a miastenia gravis 

(BALCH; MACKIN, 2007). No organismo ele é convertido em ácido micofenólico, 
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que restringe a proliferação de linfócitos T e B e diminuí a produção de linfócitos 

T citotóxico, por meio da inibição da inosina monofosfato desidrogenase, enzima 

que atua na biossíntese de purina nos linfócitos B e T, especificamente na via de 

novo, essencial para a síntese de DNA e RNA e, consequentemente, proliferação 

celular (RANG et al, 2011). A dose recomendada é de 10 a 20 mg/kg/dia, por via 

oral, dividida em 2 a 3 doses (BALCH; MACKIN, 2007). Efeitos adversos incluem 

perda de peso, diarreia, papilomatose e reação alérgica. As vantagens de seu 

uso estão na sua rápida ação e o fato de não causar hepatotoxicidade e 

mielossupressão como os demais imunossupressores (WANG et al, 2013). 

Devido ao alto custo desse fármaco ele é reservado a casos refratários de AHIM. 

Estudos que comprovam sua eficácia em cães ainda são escassos, entretanto 

seu uso na rotina clinica já está bem estabelecido (BALCH; MACKIN, 2007).  

 

1.1.6 Prognóstico 

O prognóstico é reservado, a resposta completa ao tratamento pode levar 

semanas a meses, e alguns pacientes podem necessitar de tratamento continuo 

ao longo da vida (BALCH; MACKIN, 2007). 

O índice de mortalidade varia de acordo com a literatura entre 26 a 70 %. 

Apesar desta variabilidade, há consenso de que a doença tromboembólica é a 

maior causa de morte (PEREIRA, 2014). Anormalidades de coagulação, 

principalmente a coagulação intravascular disseminada e os estados de 

hipercoagulabilidade, particularmente o tromboembolismo pulmonar, estão 

relacionados ao óbito em AHIM primárias. Clinicamente é muito difícil reconhecer 

essas anormalidades, sendo a tromboelastometria a forma mais completa de 

avaliar a hemostasia do plasma e componentes celulares, predizendo sobre 

quando o paciente entra em risco trombótico (GOGGS et al, 2011). 

 1.2 Ehrlichia canis 

A erlichiose monocítica canina é causada por bactéria intracelular 

obrigatória, a Ehrlichia canis, que invade o sistema fagocítico mononuclear do 

hospedeiro, multiplicando-se em macrófagos por fissão binária e disseminando-

se pelo corpo. A transmissão se dá pela picada do carrapato Rhipicephalus 
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sanguineus ao realizar repasto sanguíneo em cães infectados e, posteriormente, 

em animais hígidos (SANTARÉM e AGUIAR, 2016). 

Após um período de incubação de 8 a 20 dias, três fases da doença 

podem se desenvolver: aguda, subclínica e crônica. Nas fases aguda e crônica 

os sinais clínicos mais comuns são: depressão, letargia, anorexia, febre, perda 

de peso, linfoadenomegalia, esplenomegalia, petéquias subcutâneas ou em 

mucosas e equimoses, podendo haver sangramentos espontâneos. Na fase 

subclínica, o animal permanece assintomático, podendo evoluir para a fase 

crônica. A alteração hematológica mais comumente observada é a 

trombocitopenia, ocorrendo em mais de 90% dos casos, devido a consumo por 

vasculite, diminuição do tempo de meia-vida plaquetária, sequestro esplênico e 

destruição periférica mediado por anticorpos anti-plaquetários (HARRUS, 2015). 

Ainda podem ser observadas leucopenia e anemia arregenerativa leves, nas 

fases agudas e subclinicas. Cães em fase crônica podem apresentar 

pancitopenia moderada a severa, com comprometimento da medula óssea 

(HARRUS, 2015 e SANTARÉM E AGUIAR, 2016). 

 O diagnóstico é realizado por meio da associação de sinais clínicos e 

alterações hematológicas, presença de mórulas em esfregaço sanguíneo, 

sorologia, cultivo celular ou detecção molecular por reação em cadeia pela 

polimerase (PCR). O PCR apresenta alta especificidade e sensibilidade 

(SANTARÉM E AGUIAR, 2016) e é considerado o diagnóstico definitivo 

(HARRUS e WANER, 2010). 

 O tratamento de eleição é a doxiciclina, entretanto a dosagem e o período 

de tratamento varia de acordo com o autor. Harrus (2015) preconiza o uso de 5 

mg/Kg, a cada 12 horas ou 10 mg/Kg, a cada 24 horas, durante 3 a 4 semanas. 

Santarém e Aguiar (2016), preconizam o uso de 15 mg/kg, a cada 24 horas, 

durante 21 a 28 dias, principalmente em casos crônicos. O uso de 

corticosteroides é indicado quando há evidências de alterações imunomediadas 

como trombocitopenia importante e anemia hemolítica (HARRUS, 2015; 

SANTARÉM e AGUIAR, 2016). 
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1.2.1 E. canis e Anemia hemolítica imunomediada 

Em estudo retrospectivo, realizado no município de Botucatu, sobre 

principais alterações hematológicas na fase aguda da erlichiose, Bulla e 

colaboradores (2004) demonstraram que 82,6 % dos animais avaliados 

apresentavam anemia, sendo que desses 17,8 % foram classificados como 

anemia intensa, sugerindo que causas multifatoriais possam estar envolvidas, 

dentre elas aumento de destruição eritrocitária, além da anemia da inflamação. 

Frank and Breitschwerdt (1999) realizaram estudo com 62 cães portadores de E. 

canis, desses animais 15 foram avaliados quanto a presença de anticorpos anti-

eritrocitários, sendo dois positivos. Ambos trabalhos sugerem que cães 

acometidos por E. canis podem apresentar anemia hemolítica imunomediada. 

  

 1.3 Tratamento e Risco Trombótico 

Em estudo realizado por Romão (2013) que avaliou risco trombótico em 

cães hígidos submetidos a tratamento com prednisona, em doses anti-

inflamatórias e imunossupressoras, concluiu-se que houve diminuição dos níveis 

de antitrombina, sem, no entanto, predizer sobre o risco trombótico. 

Adicionalmente Rose e colaboradores (2011) avaliaram o risco trombótico em 

seis beagles saudáveis, que receberam administração via oral de prednisona 

nas doses de 1 mg/kg e 4mg/kg, uma vez ao dia, por 2 semanas e observaram 

indícios de hipercoagulabilidade por meio do tromboelastografia, independente 

da dose. 

Em estudo realizado por Thomason e colaboradores (2018) que avaliou o 

efeito do micofenolato de mofetila na hemostasia primária e secundária de oito 

cães saudáveis, recebendo a dose de 10 mg/kg, a cada 12 horas, durante 7 dias, 

via oral; observou-se que não houve aumento de função plaquetária ou 

coagulabilidade nesses cães, concluindo que este fármaco não predispõe a 

hipercoagulabilidade ou risco trombótico. 
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1.4 Estado de hipercoagulabilidade e diagnóstico 
 

A tromboelastometria (ROTEM®) e a tromboelastografia (TEG®) são 

capazes de avaliar de modo global a função hemostática do sangue de forma 

mais completa, por meio de técnica utilizada in vitro que diagnostica estados de 

hipocoagulabilidade e hipercoagulabilidade, antes mesmo das manifestações 

clínicas. Elas realizam a mensuração de todo processo de coagulação desde o 

início da interação plaqueta-fibrina, da agregação plaquetária e da formação do 

coágulo, até sua eventual lise (KOL e BORJESSON, 2010). 

O sistema ROTEM® possui um computador integrado para análise 

automatizada e quatro canais para aferições simultâneas (Figura 1). 

 

Figura 1: Imagem do aparelho do tromboelastometria (arquivo pessoal) 

O princípio da tromboelastometria envolve a incubação de sangue total a 

37 ºC em um copo cilíndrico acoplado a um pino de aço, que faz uma rotação 

em 4º 75´ em relação ao copo. Então, por meio de uma leitura óptica, essa 

movimentação envia uma representação gráfica da formação do coágulo, desde 

a iniciação, a máxima formação, até sua eventual lise (Figura 2) 

(CROCHEMORE et al, 2017). 
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Figura 2:  Representação esquemática da análise pela tromboelastometria 

Fonte: CROCHEMORE et al, 2017 

 

As variáveis analisadas pelo equipamento são tempo, dinâmica, tamanho 

e firmeza do coagulo, expressos por meio dos quatro principais parâmetros 

(Figura 3): 

 -CT (tempo de coagulação): latência até a formação inicial de fibrina, 

trata-se da iniciação do coágulo, da formação inicial de trombina e da 

polimerização do coágulo, quando esse atinge a amplitude de 2 mm. Avalia os 

fatores de coagulação. 

-CFT (tempo de formação do coágulo): velocidade até a obtenção de um 

coágulo estável, quanto esse atinge a amplitude de 20 mm; representa a cinética 

da formação de trombina, polimerização da fibrina e estabilização do coágulo por 

meio do envolvimento das plaquetas, fibrinogênio e fator XIII. 

- Ângulo α: velocidade da formação do coágulo; a angulação descreve o 

estado de coagulabilidade do paciente, quanto mais obtuso maior a tendência a 

hipercoagulação.  

-MCF (firmeza máxima do coágulo): medida do pico da força/resistência 

do coágulo, quando esse atinge a amplitude máxima, envolve a interação entre 

plaquetas, fibrinogênio e fator XIII 
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Figura 3: Paramêtros da tromboelastometria 
Fonte: CROCHEMORE et al, 2017 

O estado de hipercoagulação é caracterizado pela diminuição do tempo 

de coagulação (CT) e do tempo de formação do coagulo (CFT), aumento do 

ângulo α e da firmeza máxima do coágulo (MCF). O estado de hipocoagulação 

é caracterizado pelo oposto, ou seja, prolongamento do CT e CFT e diminuição 

do ângulo α e MCF (GOGGS et al, 2014). 

Para melhor visualização segue exemplo de gráfico de paciente canino 

apresentando hipercoagulabilidade (figura 4) e hipocoagulabilidade (figura 5), 

avaliados na via intrínseca (Intem) e extrínseca (Extem). 

 

Figura 4: Paciente canino em estado de hipercoagulabilidade (arquivo pessoal) 

 

 

Figura 5: Paciente canino em estado de hipocoagulabilidade (arquivo pessoal) 
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 Nesses exemplos observa-se a importância da amplitude máxima, 

representada pelo parâmetro MCF e do ângulo α, na avaliação visual. Nota-se 

que no paciente da figura 5, o estado de hipocoagulabilidade é tão grave que 

não há formação de coágulo, constatado pela ausência do gráfico de cor azul, 

na via intrínseca. Fica evidente que o coágulo formado na primeira figura é forte 

e estável; ao passo que no segundo, quando formado na via extrínseca, é frágil. 

2. JUSTIFICATIVAS 

Visto que a principal causa de óbito em AHIM é secundária a 

complicações hemostáticas, o presente trabalho se faz viável e importante por 

ajudar a esclarecer se há alteração do risco trombótico após início de terapia 

imunossupressora com micofenolato de mofetila em pacientes com AHIM 

primária ou secundária a E. canis. Além disso, a tromboelastometria é o meio 

mais confiável e seguro para diagnóstico do risco trombótico. 

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste estudo é avaliar o risco trombótico de pacientes caninos 

com anemia hemolítica imunomediada primária e secundária a E. canis antes e 

após o tratamento imunossupressor com micofenolato de mofetila por meio da 

tromboelastometria, bem como determinar possíveis indicadores prognósticos. 

 A hipótese é de que os animais estejam em hipercoagulação no momento 

do diagnóstico e que, após o tratamento, eles tendam a diminuir esse estado 

hipercoagulatório. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1.Seleção dos animais 

 O projeto foi submetido a avaliação do Comitê de Ética no Uso de Animais 

(protocolo no 194/2016) e elaborado um termo de “Consentimento Livre e 
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Esclarecido” fornecido aos proprietários para conhecimento dos procedimentos 

de colheita de sangue e urina a serem realizados. 

Foram selecionados 12 animais com sinais de anemia hemolítica 

imunomediada, oriundos da rotina clínica do Hospital Veterinário da FMVZ-

UNESP. 

A seleção dos animais foi realizada a partir da análise dos exames 

hematológicos, bioquímicos e de urina. Foram incluídos os cães que 

apresentavam anemia moderada a grave (hematócrito ≤ 25 %), com sinais de 

hemólise imunomediada como presença de esferocitose, aglutinação em salina 

positiva, bilirrubinúria e/ou hemoglobinúria. Foram excluídos vários cães que 

apresentaram qualquer outras co-morbidades não relacionadas a anemia 

hemolítica como dermatites, doença renal crônica, doenças pulmonares e 

cardíacas, doenças endócrinas, doenças articulares e neoplasia de qualquer 

origem.  

4.2 Colheita de amostras 

As amostras de sangue e urina foram colhidas em dois momentos 

diferentes. O primeiro momento (M1), com hematócrito inferior ou igual a 25%, 

quando o paciente estava sob o seguinte protocolo terapêutico: omeprazol 1 

mg/kg, a cada 24 horas; doxiciclina 15 mg/kg, a cada 24 horas e prednisolona 2 

mg/kg, a cada 12 horas; durante 3 a 5 dias. Logo após o momento 1 foi 

adicionado ao protocolo terapêutico o micofenolato de mofetila 10 mg/kg, a cada 

12 horas. E o segundo momento (M2), quando o hematócrito atingiu a contagem 

igual o superior a 30%. O intervalo médio de tempo entre o momento 1 e 2 foi de 

17 dias (7 a 22 dias). Nos animais que vieram a óbito as amostras foram colhidas 

apenas no momento 1, pois apesar de terem iniciado o tratamento com 

micofenolato de mofetila, não sobreviveram até o momento 2. 

                   M1                                                        M2 

  

     Doxiciclina, omeprazol                         Doxicilina, omperazol, prednisolona e 
            e prednisolona                                            micofenolato de mofetila 

          3 a 5 dias                    17 (7 a 22) dias após M1 

Figura 6: Esquematização dos momentos e tratamento em relação ao tempo 
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O sangue foi colhido impreterivelmente da veia jugular. Foram colhidos 

2,0 ml de sangue com anticoagulante EDTA K3 7,2 % para hemograma, 

contagem de reticulócitos, teste de aglutinação em salina e reação em cadeia de 

polimerase (PCR) de Erlichia sp, Erlichia canis e Babesia canis; 3,0 mL de 

sangue sem anticoagulante para as dosagens bioquímicas e sorologia de 

Leptospira spp, previamente ao tratamento. As amostras sem anticoagulante 

foram centrifugadas a 3.000 rpm para obtenção do soro. 

Para a tromboelastometria, tempo de protrombina (TP) e tempo 

tromboplastina parcial ativada (TTPa) foram colhidos dois tubos de 1,8 mL de 

sangue com citrato de sódio a 3,2 %. Após 15 minutos da coleta foi realizado 

análise tromboelastometrica de um dos tubos. O segundo tubo foi submetido a 

centrifugação e o plasma foi congelado e armazenado em -80ºC até a realização 

da dosagem de TP e TTPA. 

A urina foi colhida via cateterismo ou cistocentese, totalizando o volume 

de 10 mL. A urinálise foi realizada imediatamente após a colheita, bem como a 

dosagem de creatinina e proteína urinária. 

 

4.3 Exames laboratoriais 

4.3.1 Hemograma, contagem de reticulócitos e aglutinação em salina 

Os hemogramas foram realizados no Laboratório Clínico Veterinário da 

UNESP de Botucatu em contador hematológico (Poch 100iV Diff - Roche®). A 

contagem diferencial de leucócitos foi realizada em 100 células em conjunto com 

a avaliação da morfologia de eritrócitos, leucócitos e plaquetas em esfregaços 

sanguíneos corados pelo corante Panótico rápido (Laborclin®). 

Para a determinação da contagem de reticulócitos foi utilizada a técnica 

manual em esfregaços sanguíneos após coloração com Novo Azul de Metileno 

e incubação em banho-maria a 37ºC por 15 minutos. 

Para o teste de aglutinação em salina, foi usado 50 µL de salina a 

temperatura ambiente e 10 µL de sangue total, a lâmina foi colocada em câmara 

úmida por 15 minutos, seguindo a leitura microscópica. 
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4.3.2 Bioquímica sérica 

Os testes bioquímicos alanina amino-transferase (ALT), fosfatase alcalina 

(FA) e gama glutamil transferase (GGT), ureia, creatinina, proteína total sérica 

(PT), albumina (ALB) e globulinas (GLOB) foram realizados em equipamento de 

bioquímica automatizada (Roche® - Cobas Mira Plus) utilizando kits comerciais 

(Bioclin ®). 

4.3.3 Urinálise e razão proteína/creatinina urinária 

A urinálise foi realizada no Laboratório Clínico Veterinário da UNESP de 

Botucatu, compreendendo exame físico, químico (Combur-Test® – Roche) e 

sedimentoscopia em microscópio óptico (40x). A dosagem de proteína e 

creatinina urinárias foram realizadas em equipamento de bioquímica 

automatizada (Roche® - Cobas Mira Plus) utilizando kits comerciais (Bioclin ®) 

4.4 Exames para diagnóstico de doenças infecciosas 

4.4.1 Reação em cadeia de polimerase (PCR) 

Os PCRs para Erlichia sp e Babesia canis foram encaminhados para o 

Laboratório de Diagnóstico Molecular Veterinário da UNESP de Botucatu. Os 

animais que foram positivos para Ehrlichia sp foram testados para Ehrlichia 

canis. 

4.4.2 Sorologia Leptospirose 

A sorologia para leptospirose foi realizada pelo laboratório de diagnóstico 

de zoonoses da FMVZ UNESP de Botucatu, pelo método de soroaglutinação 

microscópica, contemplando os seguintes sorovares: L. australis; L. bratislava; 

L. autumnalis; L. canicola; L. cynopteri; L. djasiman; L. grippotyphosa; L. 

copenhagen; L. icterohaemorraghiae; L. pomona; L. pyrogenes; L. hardjo; L. 

canicola botucatu.  
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4.5 Exames para avaliação hemostática  

4.5.1 Tromboelastrometria 

A tromboelastometria foi realizada no aparelho ROTEM® (Delta, 

Pentapham, Munique, Alemanha) mantido a 37°C. Dois canais foram utilizados 

simultaneamente, em cada um deles foram adicionados 300µL de sangue total 

citratado recalcificado com 20µL de cloreto de cálcio 0,2mol/L (startem®); a 

ativação da coagulação foi realizada em cada canal, separadamente, com a 

adição dos reagentes intem® (20 µL, fosfolipídios de 26 tromboplastina parcial, 

Pentapham, Munique, Alemanha) para avaliação da via intrínseca e extem® (20 

µL, fosfolipídios de 26 tromboplastina tecidual, Pentapham, Munique, Alemanha) 

para avaliação da via extrínseca.  

O intervalo de referência utilizado foi estabelecido pelo laboratório de 

hemostasia da FMVZ, por meio do método robusto no qual trabalhou-se com 20 

animais saudáveis, utilizando como parâmetros a mediana, valores máximos e 

mínimos, com índice de confiabilidade de 90 % (FRIEDRICHS et al, 2012). 

4.5.2. Tempo de protrombina (TP) e tromboplastina parcial ativada (TTPa) 

O TP e o TTPa foram realizados em coagulômetro (ClotTimer® Laser 

Sensor, Sorocaba, Brasil) em triplicata, utilizando os kits específicos (Clot®, 

Sorocaba, Brasil) para cada teste.  

4.6 Exames de imagem 

4.6.1 Avaliação ultrassonográfica abdominal 

O exame ultrassonográfico foi realizado por meio do aparelho Esaot, 

modelo Mylab 70 Vet ® pelo serviço de diagnóstico por imagem da FMVZ-Unesp.   

4.7 Classificação entre AHIM primária e secundária 

Os animais diagnosticados com AHIM primária foram negativos nos 

exames para doenças infeciosas, não apresentaram histórico de doenças 

crônicas, não foram medicados ou vacinados nos 3 meses anteriores a doença. 
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Em exame ultrassonográfico não apresentaram nenhuma alteração sugestiva de 

doenças neoplásicas. 

Os animais diagnosticados com AHIM secundária a E. canis diferenciam-

se dos acima citados apenas por apresentarem PCR positivo para E. canis.  

Animais que foram positivos para E. sp e negativos para E.canis foram 

excluídos. 

4.8 Análise estatística 

Para o dimensionamento amostral foi realizada a comparação dos dois 

momentos de avaliação, considerando o modelo de medidas repetidas no 

mesmo animal, estabeleceu-se um número mínimo de sete animais; por meio de 

nível 5 % de significância para as comparações e um poder de 80 % para o teste 

estatístico utilizado.  

 A variável resposta não mostrou aderência a distribuição normal pelo 

teste Shapiro Wilks, portanto consideraram-se a mediana, primeiro quartil e 

terceiro quartil de cada variável. Para comparação entre os dois momentos do 

grupo de sobreviventes foi utilizado o teste não paramétrico de Willcox e para a 

comparação entre o momento 1 do grupo de sobreviventes e o grupo de óbitos 

foi utilizado o teste não paramétrico de Mann Whitney (NORMAN e STREINER, 

2008). As análises foram realizadas pelo software Graph Pad Prism 6 ® e os 

resultados foram discutidos no nível de 5 % de significância. 

5. RESULTADOS 

 Foram selecionados 12 animais. Destes, cinco vieram a óbito antes do 

termino da pesquisa, sendo todas fêmeas com média de idade 3 anos (11 meses 

a 7 anos); duas sem raça definida, uma Boxer, uma Pinscher miniatura e uma 

Terrier brasileiro. Duas cadelas foram diagnosticadas com AHIM primária e três 

com AHIM secundária a erlichiose, a média de sobrevida foi de sete dias (2 -14 

dias) após o início do tratamento.  

 Entre os sete animais sobreviventes, quatro foram machos e três fêmeas, 

média de idade 5 anos (8 meses a 13 anos), seis não tinham raça definida e um 
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Poodle. Destes, cinco apresentaram AHIM secundária a erlichiose e dois AHIM 

primária.  

 Dentre os animais avaliados quatro foram negativos para Ehrlichia sp, oito 

foram positivos para E. canis. Todos os animais avaliados foram negativos para 

Babesia canis. Nenhum animal foi reagente para sorologia de Leptospirose. 

 A Figura 5 e a Tabela 1 ilustram a distribuição dos animais que vieram a 

óbito e sobreviventes, de acordo com o sexo, a raça e etiologia da AHIM. 

 Dentre os 12 animais apenas uma fêmea era castrada (1/12). 

 As alterações mais observadas foram: ixodidiose 66,6 %; vômito 58,3 %; 

mucosas hipocoradas 58,3 %; hipertermia 58,3%; icterícia 41,6%; aumento de 

linfonodos 41,6%; desidratação 33,3% e diarreia 33,3 %. 

 Quatro animais (4/12) receberam transfusão de concentrado de hemácias 

no início do tratamento, após momento 1 (M1), destes três vieram a óbito antes 

do momento 2. 

Cinco animais apresentaram esferocitose (5/12). Os animais 

sobreviventes apresentaram anemia mais intensa, com diferença estatística 

significativa quando comparada a contagem de hemácias. Eles também 

apresentaram reticulocitose e leucocitose mais intensas que os que vieram a 

óbito, no momento M1, porém sem diferença significativa. A avaliação 

hematológica dos pacientes sobreviventes e dos que vieram a óbito encontra-se 

nas Tabelas 2,4 e 5 

Na avaliação bioquímica observou-se aumento de albumina e diminuição 

de proteína total, entre os animais sobreviventes, de M1 para M2; entretanto não 

houve diferença estatística significativa. A atividade sérica das enzimas 

hepáticas (ALT e FA) aumentaram de M1 para M2 no grupo de sobreviventes, 

ainda assim foram menores quando comparada com o grupo de óbito. A 

avaliação bioquímica encontra-se na Tabela 3. 
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No exame de urina oito (8/12) animais apresentaram bilirrubinúria 

moderada a intensa; onze (11/12) animais apresentaram sangue oculto e 

presença de hemácias na urina. Nenhum paciente apresentou densidade 

urinária abaixo do valor de referência. Os sobreviventes apresentaram aumento 

de RPC em M1 que se normalizou em M2 (Tabela 6). 

Na avaliação hemostática observaram-se valores maiores de TTPA no 

grupo que foi a óbito em comparação ao M1 dos sobreviventes. Adicionalmente, 

na avaliação por tromboelastometria, o grupo de óbito apresentou valores 

menores de CT e MCF, tanto na via intrínseca quanto extrínseca, em 

comparação ao grupo de sobreviventes. Os animais sobreviventes 

apresentaram valores maiores de ângulo α e MCF, tanto em M1 quanto em M2, 

em relação aos valores de referência (Tabela 7 e 8). 

Seis pacientes foram avaliados por exame ultrassonográfico abdominal, 

três vieram a óbito antes da realização do exame e três não retornaram no dia 

agendado para avaliação. Dentre os pacientes examinados, três foram 

diagnosticados com AHIM e três com E. canis. Todos apresentaram 

esplenomegalia e alteração em ecogenicidade de parênquima hepático, apenas 

um apresentou hepatomegalia. Nenhum paciente apresentou alterações 

sugestivas de neoplasia em nenhum dos órgãos abdominais. 
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Figura 7: Distribuição dos animais que vieram a óbito e sobreviventes, de acordo com a enfermidade, sexo e raça. 

 

 

Tabela 1 -Distribuição dos animais que vieram a óbito e sobreviventes de acordo com sexo, idade, raça e etiologia da 
AHIM. 

Animal Sexo Idade Raça PCR E. canis Óbito Sobrevida 

1 fêmea 1 ano e 6 meses SRD negativo não *  

2 macho 3 anos SRD negativo não  

3 fêmea 1 ano e 6 meses SRD positivo não  

4 fêmea 14 anos Poodle positivo não  

5 macho 2 anos SRD positivo não  

6 macho 8 meses SRD positivo não  

7 macho 11 anos SRD positivo não  

8 fêmea 11 meses SRD positivo sim 14 dias 

9 fêmea 3 anos Terrier 
brasileiro 

positivo sim 3 dias 

10 fêmea 7 anos SRD positivo sim 2 dias 

11 fêmea 6 anos Pinscher negativo sim 2 dias 

12 fêmea 7 anos Boxer negativo sim 14 dias 
*Animal fez parte do grupo de sobreviventes, completando momento 2, veio a óbito após 2 meses 
do início do tratamento

5 óbitos

2 AHIM primário

2 fêmeas: 1 
Pinscher miniatura; 

1 Boxer

3 AHIM secundário 
a E.canis

3 fêmeas: 1 Terrier
brasileiro; 2 SRD

7 sobreviventes

2 AHIM Primário

1 macho:SRD; 

1 fêmea: SRD

1 fêmea: óbito após 
tratamento

5 AHIM secundário 
a E.canis

3 machos: SRD
2 fêmeas : 1 

poodle; 1 SRD
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Tabela 2 -Mediana, primeiro quartil (1q), terceiro quartil (3q) dos parâmetros da hematimetria, plaquetas e leucócitos totais, dos cães sobreviventes (n=7), nos momentos 1(M1) e  
2 (M2); dos cães que vieram a óbito (n=5) e intervalo de referência 

 Sobreviventes M1 Sobreviventes M2 Óbito  
Referência  Mediana (1q - 3q) Mediana (1q - 3q) Mediana (1q - 3q) 

Hemácias (x106/µL) 

Hemoglobina (g/dL) 

Hematócrito (%) 

Plaquetas (/µL) 

Leucócitos (/µL) 

1.780 (1.300 - 2.200) * 

5.100 (3.800 - 6.100) 

17 (15 – 19) 

27.775 (10.000 - 228.000) 

40.600 (11.500 - 67.600) 

4.200 (3.610 - 5.400) 

10.800 (9.700 - 12.200) 

33 (32 – 35) 

374.000 (290.000 - 59.800) 

13.100 (6.300 - 24.400) 

2.780 (1.890 - 3.755)* 

6.400 (4.650 - 7.700) 

20 (15 – 23) 

65.650 (15.000 - 193.500) 

17.900 (6.500 - 44.245 ) 

5,5 – 8,50 

12,0 - 18,0 

37,0 - 55,0 

160.000 – 430.000 

6.000 – 17.000 

*Variável que apresentou diferença estatística (p<0,05) quando comparado os grupos sobreviventes M1 e óbito, demais variáveis não apresentaram diferença estatística significativa 

 

Tabela 3 -Mediana, primeiro quartil (1 q) e terceiro quartil (3 q) da concentração sérica de ureia (mg/dL), creatinina (mg/dL), ALT (U/L), FA (U/L), GGT (U/L), PT (g/dL), ALB (g/dL)  
e GLOB (g/dL) de cães sobreviventes (n=7) nos momentos 1 (M1) e 2 (M2); dos cães que vieram a óbito (n=5) e intervalo de referência 

 Sobreviventes M1  Sobreviventes M2 Óbito  

 Mediana 1q 3q Mediana 1q 3q Mediana 1q 3q Referência 

Ureia 74,20 61,50 122,4 40,80 27,0 46,8 67,80 24,75 141,1 21,4 - 59,9 

Crea 0,6 0,5 1,12 0,69 0,46 0,90 0,30 0,20 0,55 0,5 - 1,5 

ALT 154,0 57,0 456,0 229,0 143,0 414,0 344,0 118,0 3.367,0 21,0 - 73,0 

FA 182,0 70,0 607,0 270,0 193,0 438,0 302,0 160,0 907,0 20,0  - 156,0 

GGT 2,0 0,80 4,0 19,0 8,0 24,0 4,0 1,85 14,0 1,2 - 6,4 

PT 8,0 5,6 10,8 6,3 6,3 7,0 5,2 4,7 7,9 5,4 - 7,1 

ALB 2,3 1,5 2,5 3,7 2,6 3,3 2,10 1,45 2,35 2,6 - 3,3 

GLOB 5,8 3,1 9,3 3,0 2,7 3,7 3,6 3,0 5,5 2,7 - 4,4 

ALT: alanina amino-transferase; FA: fosfatase alcalina; GGT: gama glutamil-transferase; PT: proteína total; ALB: albumina; GLOB: globulina. Não houve diferença estatística significativa  
entre os grupos. 
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Tabela 4 -Mediana, primeiro quartil (1q), terceiro quartil (3q) e mediana da contagem absoluta de reticulócitos (/µL) 
de cães que vieram a óbito (n=5), cães sobreviventes (n=7) nos momentos 1 (M1) e 2 (M2) e intervalo de referência 

  Reticulócitos por microlitro  Referência 

  Mediana 1q 3q  

Regeneração 

acima de 60.000 
Óbito  41.000 7.450 236.835 

Sobreviventes M1  185.320 56.710 194.000 

Sobreviventes M2      84.400 3.620 127.000 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

 

Tabela 5 -Resultado do teste de aglutinação em salina de cães que vieram a óbito (n=5) e cães sobreviventes (n=7) 
nos momentos 1 (M1) e 2 (M2) 

  positivo negativo 

Óbito  3 2 

Sobreviventes M1  6 1 

Sobreviventes M2 1 6 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

 

Tabela 6 -Mediana, primeiro quartil (1q) e terceiro quartil (3q) da relação proteína / creatinina urinária (RPC) e 
densidade urinária de cães sobreviventes (n=7) nos momentos 1 (M1) e 2 (M2), cães que vieram a óbito (n=5) e 
intervalo de referência 

Parâmetro Sobreviventes M1 Sobreviventes M2 Óbito Referência 

RPC 1,80 (1,03-2,50) 0,44 (0,26-3,03) 2,11 (1,99-2,65) 0,2 - 0,5 

densidade 1,028 (1,018-1,050) 1,020 (1,018-1,042) 1,024 (1,023-1,033) 1,015 -1,045 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

 
 

Tabela 7 -: Mediana, primeiro quartil (1q) e terceiro quartil (3q) do tempo de protrombina (PT) e tromboplastina 
ativada (TTPa) dos cães sobrevivente (n=7) nos momentos 1 (M1) e 2 (M2), cães que vieram a óbito (n=5) e intervalo 
de referência. 

Parâmetro Sobreviventes M1 Sobreviventes M2 Óbito Referência 

TP (s) 8,3 (6,9 - 9,0) 7,9 (7,4 - 8,5) 7,1 (6,9 - 7,4) 6,4 a 7,4 

TTPa (s) 12,5 (11,6 - 13,5) 13,6 (12,2 - 14,6) 29,9 (11,7 - 53,0) 9 a 11 

Não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

 
 
 
 

 



36 
 

 
 

Tabela 8 -Mediana, primeiro quartil (1q) e terceiro quartil (3q) do tempo de coagulação (CT), tempo de formação do coágulo (CFT), ângulo alfa (α), firmeza máxima do  
coágulo (MCF) de cães sobreviventes (n=7) nos momentos 1 (M1) e 2 (M2), cães que vieram a óbito (n=5) e intervalo de referência 

 INTEM® EXTEM® 

Parâmetro Sobrev.M1 Sobrev.M2 Óbito Referência Sobrev.M1 Sobrev.M2 Óbito Referência 

CT 94 (66 - 129) 102 (70 - 119) 219 (85 - 466) 141 (35 - 208) 18 (14-24) 13 (9 - 24) 13 (11 - 42) 58 (33 - 180) 

CFT 38 (34 - 105) 56 (29 - 68) 39 (0 - 137) 91 (59 - 199) 35 (19-103) 60 (39 - 67) 14 (6 - 623) 99 (64 - 233) 

Ângulo α 82 (81 - 84)* 79 (76 - 84) 74 (32 - 80)* 73 (55 - 79) 83 (82-87) 78 (78 - 83) 83 (75 - 87) 72 (57 - 80) 

MCF 67 (58 - 76) 69 (68 - 77) 42 (15 - 72) 59 (47 - 65) 68 (53 - 77) 74 (73 - 79) 54 (19 - 77) 62 (40 - 73) 

INTEM® = Ativador de contato; EXTEM® = Ativador de fator tecidual; Sobrev.= sobreviventes CT (s) = Tempo de coagulação; CFT (s) = Tempo de formação do 
coágulo; α (º) = Ângulo α; MCF (mm) = Firmeza máxima do coágulo 
*Variável que apresentou diferença estatística (p<0,05) quando comparado o grupo sobrevivente M1 com o óbito, na via intrínseca. Demais variáveis não apresentaram 
diferença estatística significativas 
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6.DISCUSSÃO 

 Quatro cães foram diagnosticados com AHIM primária (33%), destes três 

eram fêmeas e um macho. Esse resultado condiz com a maior prevalência em 

fêmeas (MILLER et al, 2004). A média de idade dos cães acometidos foi 4,4 

anos. 

 Oito cães foram diagnosticados com AHIM secundária a erlichiose (67%). 

Provavelmente o número maior de cães com AHIM secundária a erlichiose se 

deva ao fato de a pesquisa ter sido realizada no hospital veterinário de Botucatu, 

onde os animais atendidos provêm dessa cidade ou região, área endêmica para 

hemoparasitoses. 

 Dentre os animais diagnosticados com AHIM primaria, três (75%) vieram 

a óbito, dentre os com AHIM secundária três (37,5%) vieram a óbito. Observa-

se que a AHIM secundária a hemoparasitose apresenta melhor prognóstico 

quando comparado com a primária, neste estudo. Até o momento não há 

registros literários sobre prognóstico comparando animais acometidos por AHIM 

primária e secundária a hemoparasitose; entretanto em estudo de metanálise 

sobre lesão renal aguda em cães e gatos, realizada por Legatti e colaboradores 

(2018), observou-se maior taxa de mortalidade em animais cuja a etiologia da 

doença renal era não infecciosa. 

 Dentre os animais avaliados 41,6 % apresentaram esferocitose, 

contradizendo estudos de Balch e Mackin (2007), que referem esferocitose 

presente em 89 a 95 % dos casos. Por outro lado, a aglutinação em salina foi 

positiva em 75 % dos casos, demonstrando, neste estudo, maior relevância 

quanto ao diagnóstico de AHIM. 

 Ao contrário do esperado, quando comparada a contagem de hemácias 

dos animais que vieram a óbito com os sobreviventes, no primeiro momento, 

houve diferença estatística significativa (p< 0,05), demonstrando que os animais 

que sobreviveram não foram os com maior contagem de hemácias. Entretanto, 

quando comparada a contagem de reticulócitos entre os mesmos grupos, apesar 

de não haver significância estatística, foi observada mediana quatro vezes maior 
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no grupo dos sobreviventes em M1, sugerindo que a reticulocitose seja mais 

importante que a intensidade da anemia no momento do diagnóstico, em relação 

ao prognóstico. 

 Após o tratamento, os animais apresentaram aumento das atividades 

sérica das enzimas hepáticas ALT e FA, provavelmente devido ao uso da 

prednisolona por período prolongado, uma vez que ela tem metabolização 

hepática e os cães produzem uma isoforma de FA induzida por corticosteroide, 

ambos acarretando em seu aumento (SILVA, 2014). Os cães que vieram a óbito 

apresentaram valores maiores dessas enzimas quando comparada as medianas 

e quartis, entretanto não foi observado significância estatística.  

Em M1 dos sobreviventes a ureia está aumentada, normalizando após 

tratamento, o que pode ser atribuído a causas pré renais como desidratação e/ou 

hemorragia gastroentérica (MEUTEN, 2012). 

Observou-se aumento da albumina de M1 para M2, fato que pode ser 

atribuído por esta ser uma proteína negativa de fase aguda, aumentando após o 

tratamento, com a diminuição da inflamação sistêmica (CARR et al, 2004). Já a 

proteína total diminuiu entre estes momentos, provavelmente devido a 

imunossupressão que leva a diminuição de imunoglobulinas, no caso das AHIM 

primárias (PEREIRA, 2014) e a diminuição de antígenos, no caso das AHIM 

secundária a E. canis (SANTARÉM E AGUIAR, 2016). 

Apesar de não haver diferença estatística entre os momentos, em M1 os 

valores de RPC são acima da referência, enquanto que em M2 há normalização 

do valor. A glomerulopatia observada em M1 pode ser resultado da deposição 

de imunocomplexos, que ocorre na maior parte das doenças infecciosas e 

imunomediadas (CAVALCANTE et al, 2014). Em estudo realizado por Moraes 

(2011), que avaliou função renal em 87 cães com AHIM, 51,8% dos animais 

apresentaram aumento de RPC. Já em M2, após o tratamento, observou-se 

resolução do quadro. Nenhum animal avaliado era doente renal crônico, 

evidenciado pela densidade urinária em associação aos valores séricos de 

creatinina. 
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Tanto na via intrínseca, quanto na extrínseca, em M1 e M2 dos 

sobreviventes, observou-se diminuição de CFT e aumento do ângulo α e MCF, 

caracterizando estado de hipercoagulabilidade.  

Quando comparado o ângulo α, na via intrínseca, dos pacientes 

sobreviventes em M1 com o grupo de óbito houve diferença significativa, 

demonstrando que os pacientes que vieram a óbito apresentavam menor 

coagulabilidade no momento do diagnóstico.  Além disso, apesar de não 

significativo (p>0,05), quando comparados os momentos M1 dos pacientes 

sobreviventes com os que vieram a óbito, na via intrínseca, observou-se 

aumento da mediana do tempo de coagulação (CT) e diminuição da mediana da 

firmeza máxima do coagulo (MCF) no grupo de óbito (Tabela 8). Esses achados 

sugerem que os animais que apresentaram menor coagulabilidade, tiveram pior 

prognóstico. O mesmo foi observado por GOGGS e colaboradores (2012), que 

concluíram que a hipocoagulação no momento da hospitalização de cães com 

AHIM era um fator negativo, amparando a hipótese de que a coagulopatia por 

consumo é a responsável pelo prognóstico desfavorável. Ou seja, acredita-se 

que a ativação constante da coagulação sanguínea, estimulada pela inflamação 

e lesão endotelial provocada pela AHIM, possa levar ao consumo de fatores de 

coagulação e plaquetas, propiciando o estado de hipocoagulabilidade e que, os 

pacientes que são hospitalizados nessa fase, apresentam menores chances de 

sobreviver. 

Os testes plasmáticos de coagulação TP e TTPa, que estão 

correlacionados com a via extrínseca e intrínseca, respectivamente, não 

apresentaram diferenças significativas, entretanto os valores maiores de TTPa 

no grupo de óbito em relação ao M1 dos sobreviventes colaboram com o achado 

do Rotem, indicando hipocoagulação. 

Quando comparados os momentos M1 e M2 dos pacientes sobreviventes, 

nas vias intrínseca e extrínseca, tanto do TP e TTPa, quanto da 

tromboelastometria, não foram observadas diferenças significativas. Esta falta 

de significância pode ser explicada pelo pequeno tamanho amostral, pois em um 

estudo semelhante realizado por Goggs e colaboradores (2012), no qual foram 

avaliados 30 cães com AHIM em três momentos diferentes: admissão hospitalar, 
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após três dias de tratamento e após cinco dias de tratamento, através do 

tromboelastograma (TEG), observou-se aumento da hipercoagulabilidade ao 

longo do tratamento. Entretanto o tratamento não foi padronizado, como 

proposto neste estudo, pois a terapêutica foi individualizada para cada paciente, 

os fármacos usados foram: prednisolona ou dexametasona associado a 

ciclosporina, azatioprina ou micofenolato de mofetila. 

Os animais do presente estudo mantiveram o estado hipercoagulatório 

após o tratamento, fato evidenciado pela ausência de diferença estatística entre 

os momentos M1 e M2. Entretanto, o pequeno número amostral e o uso 

prolongado de corticosteroide, que leva a estado de hipercoagulação, podem 

interferir nesses resultados. Neste sentido mais estudos seguindo tratamento 

padronizado com tamanho amostral maior são sugeridos, a fim de se esclarecer 

se há alteração do estado hipercoagulatório ao longo do tratamento. 

 

7. CONCLUSÃO: 

  

Nas condições em que foi realizado o presente estudo, é possível concluir 

que não há diminuição do risco trombótico entre os animais tratados com 

micofenolato de mofetila. Os animais que apresentaram menor coagulabilidade 

no momento do diagnóstico, apresentaram pior prognóstico. E que a contagem 

de reticulócitos apresenta melhor valor prognóstico do que a contagem de 

hemácias, no momento do diagnóstico. 
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 24 

 25 

Abstract 26 

Background 27 

 28 

Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) is the most prevalent immune 29 

disorder in dogs. Among the main complications, the state of hypercoagulability, 30 

which predisposes dogs to disseminated intravascular coagulation and 31 

pulmonary thromboembolism, is the most important and a leading cause of death 32 

in more than 80% of cases. Treatment is directed towards immune response 33 

suppression, for which corticosteroids and immunosuppressants are frequently 34 

used. This study aimed to clarify whether the thrombotic risk changes after the 35 

initiation of immunosuppressive therapy with mycophenolate mofetil, through 36 

thromboelastometry, in animals with primary IMHA and secondary to E. canis 37 

infection. 38 

 39 

Results 40 

 41 

The animals in this study did not exhibit coagulability state changes during the 42 

treatment. Patients that died showed lower coagulation at the time of diagnosis, 43 

higher erythrocyte count, and less reticulocytosis than surviving patients. 44 

 45 

Conclusion 46 

 47 
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No change in the coagulation state of animals treated with mycophenolate mofetil 48 

was observed. The animals that showed lower coagulation at the time of 49 

diagnosis exhibited a worse prognosis, and the reticulocyte count showed a 50 

better prognostic value than the red blood cell count at the time of diagnosis. 51 

 52 

Keywords: IMHA, E. canis, thromboelastometry 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 
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 68 

  69 

INTRODUCTION 70 

Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) is the most prevalent immune 71 

disorder in dogs. This condition is characterized as a type II hypersensitivity and 72 

leads to the premature destruction of red blood cells [1,2]. Primary IMHA cannot 73 

be associated with an obvious predisposition, besides breed predilection, 74 

because of this it is a diagnostic exclusion. Secondary IMHA is related to several 75 

agents, and among the infectious ones, ehrlichiosis stands out [2,3]. The 76 

treatment is directed towards immune response suppression, for which 77 

glucocorticoids and mycophenolate mofetil are frequently used [3,4]. Among the 78 

main complications, hypercoagulability, which predisposes dogs to disseminated 79 

intravascular coagulation and pulmonary thromboembolism, is the most 80 

important and leading cause of death in more than 80% of cases [5,6]. The 81 

mechanism by which IMHA leads to hypercoagulability and predisposes dogs to 82 

thromboembolism remains elusive. The release of thromboplastin from lysed 83 

erythrocytes, platelet activation, hypoxia, the release of inflammatory mediators, 84 

endothelial injury, and altered blood viscosity are believed to contribute to the 85 

process. The use of corticosteroids has also been suggested as a potential cause 86 

of hypercoagulability [5]. 87 

Hypercoagulation diagnosis is made through thromboelastometry 88 

(ROTEM®)/thromboelastography (TEG®), which assesses the hemostasis 89 

function of the blood in a complete way, through an in vitro technique that 90 
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diagnoses hypocoagulability and hypercoagulability states, before clinical 91 

manifestations [7,8]. 92 

Since the main cause of death from IMHA is secondary hemostatic 93 

complications, this work aimed to clarify whether thrombotic risk changes upon 94 

initiation of immunosuppressive therapy with mycophenolate mofetil. The goal of 95 

this study was to evaluate the thrombotic risk of canine patients with primary  96 

immuno-mediated hemolytic anemia and secondary to E. canis infection before 97 

and after immunosuppressive treatment with mycophenolate mofetil, using 98 

thromboelastometry, and to assess possible prognostic indicators. We 99 

hypothesized that the animals were in a higher coagulation state at the time of 100 

diagnosis, which would reduce after treatment. 101 

 102 

MATERIALS AND METHODS  103 

Animals 104 

The project was submitted for evaluation by the Ethics Committee on the 105 

Use of Animals (protocol no. 194/2016), and an informed consent form was 106 

provided to the owners for the blood and urine sampling procedures. 107 

Twelve animals with immune-mediated hemolytic anemia symptoms of 108 

both sexes (eight females and four males), aged between 11 months and 14 109 

years (mean four years), were selected from the FMVZ-UNESP Veterinary 110 

Hospital clinic. Among the selected animals, one female was castrated. 111 

Animal selection was based on hematological, biochemical, and urine 112 

tests. Dogs with moderate to severe anemia (hematocrit ≤ 25%), with symptoms 113 

of immune-mediated hemolysis, such as spherocytosis, positive saline 114 

agglutination, bilirubinuria and/or hemoglobinuria, were included. Various dogs 115 
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that exhibited other non-hemolytic anemia comorbidities were excluded. The 116 

latter included dermatitis, chronic kidney disease, cardiac and pulmonary 117 

diseases, endocrine diseases, joint diseases, and neoplasia of any origin, which 118 

were evaluated through detailed anamnesis, physical examination, serum 119 

biochemical evaluation (creatinine, urea, alanine aminotransferase, alkaline 120 

phosphatase, gamma glutamyl transferase, total protein and albumin), and 121 

ultrasound. In addition, animals that were positive for babesia on polymerase 122 

chain reaction (PCR) and leptospirosis serology-reactive were also excluded. 123 

Blood and urine samples were collected at two different moments. The first 124 

sample (M1) was collected at the time of diagnosis, with hematocrit less than or 125 

equal to 25%, and the second (M2), after treatment with mycophenolate mofetil, 126 

when the hematocrit was greater than or equal to 30%. M0 was considered the 127 

time of hospital admission. The animals met the inclusion criteria at M1, when the 128 

tests results were compiled, the diagnosis was established, and an inadequate 129 

response to the following therapeutic protocol was verified: omeprazole 1 mg/kg, 130 

every 24 hours; doxycycline 15 mg/kg, every 24 hours and prednisolone 2 mg/kg, 131 

every 12 hours; for three to five days. The protocol performed at M1 was 132 

maintained at M2, and mycophenolate mofetil 10 mg/kg was added every 12 133 

hours for seven to 22 days (mean of 17 days), until the hematocrit reached a 134 

value greater than or equal to 30%. For the animals that died, the samples were 135 

collected only at time M1, because although they started the treatment, they did 136 

not survive until M2. 137 

 138 

Sample Collection 139 
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Blood samples were collected from the jugular vein; 2.0 mL of blood was 140 

collected, with 7.2% EDTA K3 as anticoagulant, and used for blood count, 141 

reticulocyte count, saline agglutination test, and PCR of Ehrlichia sp., E canis, 142 

and Babesia canis. Three milliliters of blood was collected without anticoagulant 143 

for Leptospira spp. serology prior to treatment. The sample without anticoagulant 144 

was centrifuged at 3,000 rpm to obtain serum. 145 

For thromboelastometry, prothrombin time (PT), and activated partial 146 

thromboplastin time (aPTT), two tubes of 1.8 mL of blood were collected, with 147 

3.2% sodium citrate. After 15 minutes of collection, a thromboelastometric 148 

analysis of one of the tubes was performed. The second tube was centrifuged, 149 

and the plasma was frozen and stored at -80 °C until PT and aPTT were dosed.  150 

A total volume of 10 mL of urine was collected via catheterization or 151 

cystocentesis. Urinalysis was performed immediately after collection. 152 

 153 

Laboratory tests 154 

Hemogram, reticulocyte count, and saline agglutination 155 

Blood counts were performed at the Veterinary Clinical Laboratory of 156 

UNESP – Botucatu, in a hematological counter (Poch 100iV Diff - Roche ®). The 157 

differential leukocyte count was determined for 100 cells, along with erythrocyte, 158 

leukocyte, and platelet morphology evaluations from blood smears that were 159 

stained with fast panoptic (Laborclin®). 160 

For the reticulocyte count determination, a manual technique was used 161 

based on blood smears that were stained with New Methylene Blue and 162 

incubated in a water bath at 37ºC for 15 minutes. Fifty microliters of saline solution 163 

at room temperature and 10 μL of whole blood were used for the saline 164 
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agglutination test. The slide was placed in a humid chamber for 15 minutes, 165 

following microscopic reading. 166 

Urinalysis 167 

Urinalysis was performed at the Veterinary Clinical Laboratory of UNESP 168 

of Botucatu and consisted of physical, chemical (Combur-Test® - Roche), and 169 

sediment microscopy in an optical microscope (40x). 170 

Diagnostic tests for infectious diseases 171 

Polymerase chain reaction (PCR) 172 

The PCRs for Ehrlichia sp. and Babesia canis were sent to the Molecular 173 

Veterinary Diagnostic Laboratory of UNESP of Botucatu. Animals that were 174 

positive for Ehrlichia sp. were tested for E. canis. 175 

 176 

Leptospirosis Serology 177 

Leptospirosis serology was carried out at the zoonoses diagnostic 178 

laboratory of the FMVZ UNESP of Botucatu, through the microscopic serum 179 

agglutination method with the following serovars: L. australis; L. bratislava; L. 180 

autumnalis; L. canicola; L. cynopteri; L. djasiman; L. grippotyphosa; L. 181 

copenhagen; L. icterohaemorraghiae; L. pomona; L. pyrogenes; L. hardjo; L. 182 

canicola botucatu. 183 

 184 
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Hemostatic evaluation exams 185 

Thromboelastrometry 186 

Thromboelastometry was performed on the ROTEM® (Delta, Pentapham, 187 

Munich, Germany) apparatus, which was maintained at 37°C. Two channels were 188 

used simultaneously: 300 μL of recalcified citrated whole blood and 20 μL of 0.2 189 

M calcium chloride (startem®) were added to each, and the clotting activation 190 

was performed in each channel separately, with the addition of the intem® 191 

reagents (20 μL, 26 partial thromboplastin phospholipids, Pentapham, Munich, 192 

Germany) for the intrinsic pathway evaluations and extem® reagents (20 μL, 26 193 

tissue thromboplastin phospholipids, Pentapham, Munich, Germany) for extrinsic 194 

pathway evaluations. 195 

The reference interval was established by the FMVZ hemostasis 196 

laboratory, through a robust method that involved 20 healthy animals and the 197 

following parameters: median, maximum, and minimum values, with a confidence 198 

interval of 90% [9]. 199 

 200 

Prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin (aPTT) 201 

PT and aPTT were performed in a coagulometer (ClotTimer® Laser 202 

Sensor, Sorocaba, Brazil) in triplicate, using the specific kits (Clot®, Sorocaba, 203 

Brazil) for each test. 204 

 205 
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Image exams 206 

Abdominal ultrasound evaluation 207 

Ultrasound examination was performed using the Esaot Mylab 70 Vet ® 208 

imaging unit from the FMVZ-Unesp imaging service. 209 

 210 

Statistical analysis 211 

Samples were dimensioned based on a comparison of the two evaluation 212 

moments, considering the model of repeated measures in the same animal. A 213 

minimum of seven animals were used to achieve a 5% significance value for 214 

comparisons and an 80% power for the statistical tests.  215 

 The response variable did not adhere to a normal distribution by the 216 

Shapiro-Wilk test. Therefore, the median, first quartile, and third quartile of each 217 

variable were considered. The Willcox nonparametric test was used to compare 218 

the two moments of the surviving group, and the nonparametric Mann-Whitney 219 

test was used to compare the moment 1 of the surviving group with the death 220 

group [10]. Analyses were performed by Graph Pad Prism 6 ® software, and the 221 

results were discussed at the 5% significance level. 222 

 223 

RESULTS 224 

Twelve animals were selected (Figure 2), of which, five died before the 225 

end of the study. The latter were all females, with a mean age of 3 years (11 226 

months to 7 years). Two of these animals were of mixed breed, one was a boxer, 227 

one a miniature pinscher, and one a Brazilian terrier. Two females were 228 

diagnosed with primary IMHA and three with IMHA secondary to ehrlichiosis. The 229 

average survival was seven days (2-14 days) after the beginning of the treatment.  230 
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Among the seven survivors, four were males and three were females, with 231 

a mean age of 5 years (8 months to 13 years), six were mixed breed, and one 232 

was a poodle. Of these, five presented IMHA secondary to ehrlichiosis and two 233 

exhibited primary IMHA. 234 

 Within the evaluated animals, four were negative for Ehrlichia sp. and eight 235 

were positive for E. canis. One animal was excluded from the study because it 236 

was positive for E. sp. and negative for E. canis.  237 

The most frequent manifestations were: ixodidiosis 66.6%, vomiting 238 

58.3%, pale mucosas 58.3%, hyperthermia 58.3% jaundice 41.6%, lymph node 239 

enlargement 41.6%, dehydration 33.3%, and diarrhea 33.3%.  240 

Four animals (4/12) received a red blood cell transfusion at the beginning 241 

of treatment, after moment 1 (M1). Three of these animals died before moment 2 242 

(M2). 243 

The hematologic evaluations, reticulocyte counts, and clotting times of the 244 

surviving animals and of those that died are shown in Table 1. The 245 

thromboelastometric evaluation is displayed in Table 2.  246 

In the urinalysis, eight (8/12) animals showed moderate to severe 247 

bilirubinuria, and eleven (11/12) exhibited occult blood and the presence of red 248 

blood cells in the urine. 249 

Six patients were evaluated by abdominal ultrasonography, three died 250 

before the test, and three did not return on the day scheduled for evaluation. 251 

Among the patients examined, three were diagnosed with IMHA and three with 252 

E. canis. All animals presented splenomegaly and alteration in echogenicity of 253 

hepatic parenchyma, and one animal showed hepatomegaly. No patient 254 

exhibited changes that are relevant to neoplasia in any of the abdominal organs. 255 
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 256 

DISCUSSION 257 

Four dogs, three females and one male, were diagnosed with primary 258 

IMHA (33%). This result is consistent with the higher prevalence in females [11]. 259 

The mean age of the affected dogs was 4.4 years. 260 

 Eight dogs were diagnosed with IMHA secondary to ehrlichiosis (67%). 261 

The large number of dogs with IMHA secondary to ehrlichiosis is probably due to 262 

the fact that this study was performed in Brazil, a tropical country. In addition, the 263 

municipality of Botucatu is endemic for hemoparasites. This result is at odds with 264 

studies from other countries, where primary IMHA is more common than 265 

secondary IMHA [1,3,6]. Among the animals diagnosed with primary IMHA, 75% 266 

(3/4) died. Among those with secondary IMHA, 37.5% (3/8) deaths were 267 

observed. Thus, in this study, animals with IMHA secondary to hemoparasites 268 

presented a better prognosis than animals with primary IMHA. 269 

 In contrast to the expected results, red blood cell counts were higher in the 270 

death animals comparing with the surviving animals at the first moment, 271 

demonstrated by a significant statistical difference (p<0.05), which shows the 272 

animals that survived were not those with the highest red blood cell counts. 273 

However, when comparing reticulocyte counts between the same groups, 274 

although there was no statistical significance, a higher median was observed in 275 

the group of survivors in M1, suggesting that reticulocytosis is more important 276 

than the intensity of anemia at diagnosis, relative to prognosis. 277 

 The thromboelastometry plot shows that the state of hypercoagulability 278 

associated with a decreased clotting time (CT) and clot formation time (CFT) and 279 

an increased angle α and maximum clot firmness (MCF), while the state of 280 
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hypocoagulability was characterized by the opposite findings, i.e., prolongation 281 

of CT and CFT and decreased angle α and MCF [12]. In the intrinsic and extrinsic 282 

pathways of the survivors at M1 and M2, there was a decrease of CFT and an 283 

increase of α angle and MCF, which are characteristic of hypercoagulability. 284 

When comparing the angle α, in the intrinsic pathway, of patients that 285 

survived at M1 with the death group, a significant difference was observed, which 286 

shows that the patients that died had lower coagulability at the time of diagnosis. 287 

In addition, although not significant (p>0.05), a higher median CT and a lower 288 

median maximum clot firmness (MCF) were observed in the death group, which 289 

reinforces our finding that the animals that exhibited lower clotting at moment 1 290 

(M1) had worse prognoses. The same was observed by GOGGS and 291 

collaborators (2012) [13], who concluded that hypocoagulability at the time of the 292 

hospitalization of dogs with IMHA was a negative factor. This supports the 293 

hypothesis that consumption coagulopathy is responsible for the unfavorable 294 

prognosis. 295 

Plasma clotting tests PT and aPTT, which correlate with the extrinsic and 296 

intrinsic pathways, respectively, did not show significant differences. However, 297 

the higher aPTT values in the death group compared to those of the M1 survivors 298 

are consistent with the Rotem results, which indicate hypocoagulation. 299 

When comparing the M1 and M2 moments of the surviving patients in the 300 

intrinsic and extrinsic pathways of PT and aPTT, and thromboelastometry, no 301 

significant differences were observed. This lack of significance can be explained 302 

by the small sample size, since in a similar study by Goggs et al. (2012) [13], in 303 

which 30 dogs with IMHA were evaluated through thromboelastograms (TEGs), 304 

an increase in hypercoagulability was observed throughout the treatment. 305 
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However, the therapeutic protocol of Goggs et al. was not standardized, as 306 

proposed in this study, and the therapies were individualized for each patient 307 

using the following drugs: prednisolone or dexamethasone associated with 308 

cyclosporine, azathioprine, or mycophenolate mofetil. Furthermore, the authors 309 

evaluated the animals three times between admission and the fifth day of 310 

treatment, rather than after hematocrit increase when occur the reduction of 311 

thromboplastin release from lysed erythrocytes, of platelet activation, of hypoxia, 312 

of release of inflammatory mediators and of endothelial lesion the main factors 313 

involved in the hypercoagulability state, as in the present study. 314 

Moreover, the use of corticosteroids may also alter the thrombotic state of 315 

healthy patients. In a study conducted by Rose et al. (2011) [14] who evaluated 316 

the thrombotic risk in six healthy beagles that received oral administration of 317 

prednisone at doses of 1 mg/kg and 4 mg/kg, once a day for two weeks, evidence 318 

of hypercoagulability was observed by thromboelastogram, independent of the 319 

dose. 320 

The animals in this study maintained their hypercoagulability state after the 321 

treatment, evidenced by the absence of a statistical difference between the M1 322 

and M2 measurements. However, the small sample size and prolonged use of 323 

corticosteroids, which leads to hypercoagulation, may interfere with these results. 324 

Therefore, further studies that follow standardized treatments with larger sample 325 

size are needed to clarify whether hypercoagulability changes throughout the 326 

treatment. 327 

 328 

 329 
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CONCLUSIONS 330 

Under the conditions of this study, it is possible to conclude that there was 331 

no decrease in the thrombotic risk among animals treated with mycophenolate 332 

mofetil. The animals that exhibited lower coagulability at the time of diagnosis 333 

showed worse prognosis. Furthermore, reticulocyte count has a better prognostic 334 

value than red blood cell count at the time of diagnosis. 335 

 336 

LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS  337 

% - percent 338 

°C – degrees Celsius 339 

ALB – albumin 340 

ALT – alanine aminotransferase 341 

AP – alkaline phosphatase 342 

aPTT – activated partial thromboplastin time 343 

CFT – clot formation time 344 

CT– Clotting time 345 

DIC – disseminated intravascular coagulation 346 

E. canis – Ehrlichia canis 347 

EDTA – ethylenediaminetetraacetic acid 348 

EXTEM® – Tissue factor activator  349 

g/dL – grams per deciliter 350 

GGT – gamma glutamyl transferase 351 

Hct – hematocrit 352 

IMHA – Immune-mediated hemolytic anemia 353 

INTEM® – Contact Activator 354 

M – moment 355 

MB – mixed breed 356 
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MCF – maximum clot firmness 357 

mg/dL – milligrams per deciliter 358 

mL – milliliters 359 

mm – millimeters 360 

PT – prothrombin time 361 

q – quartile 362 

s – seconds  363 

surv.- survivors 364 

TEG – thromboelastography 365 

TEM – thromboelastometry 366 

U/L – international unit per liter 367 

μL – microliters 368 
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                 M0                    M1 (hct ≤25%)                                        M2 (hct ≥30%)                                     

  

          Doxycycline, omeprazole      Doxycycline, omeprazole, prednisolone and 

                       and prednisolone                      mycophenolate mofetil 

 

                         Figure 1: Scheme of the moments and treatments with respect to time. 
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Figure 2: Distribution of animals that died and survived, according to disease, sex, and race. 
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Table 1 – Summary measures of hemogran, absolute reticulocyte count, PT and aPTT and reference interval 

 Survivors M1 Survivors M2 Death Reference 

 Median (1q - 3q) Median (1q - 3q) Median (1q - 3q) 

Blood Cells (x106/µL) 

Hemoglobin (g/dL) 

Hematocrit (%) 

Platelets (/µL) 

Leukocytes (/µL) 

Reticulocytes (/µL) 

PT (s) 

aPTT (s) 

1,780 (1,300 – 2,200) * 

5,100 (3,800 – 6,100) 

17 (15 - 19) 

27,775 (10,000 – 228,000) 

40,600 (11,500 – 67,600) 

185,320 (56,710 – 194,000) 

8.3 (6.9 – 9.0) 

12.5 (11.6 – 13.5) 

4,200 (3,610 – 5,400) 

10,800 (9,700 – 12,200) 

33 (32 - 35) 

374,000 (290,000 – 59,800) 

13,100 (6,300 – 24,400) 

84,400 (3,620 – 127,000) 

7.9 (7.4 – 8.5) 

13.6 (12.2 – 14.6)  

2,780 (1,890 – 3,755)* 

6,400 (4,650 – 7,700) 

20 (15 - 23) 

65,650 (15,000 – 193,500) 

17,900 (6,500 – 44,245 ) 

41,000 (7,450 – 236,835) 

7.1 (6.9 – 7.4) 

29.9 (11.7 – 53.0) 

5,5 – 8,50 

12,0 – 18,0 

37,0 – 55,0 

160,000 – 430,000 

6,000 – 17,000 

Regeneration  

6.4 to 7.4 

9 to 11 

1q= first quartile; 3q= third quartile; PT= prothrombin time; aPTT=  activated thromboplastin; M1= moment 1; M2 = moment 2 

* Variable that showed statistical difference (p<0.05) when the group surviving M1 was compared with those that died; other variables did not exhibit significant statistical differences. 
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Table 2 - Median, first quartile, and third quartile of CT, CFT, α angle and MCF  

 INTEM® EXTEM® 

Parameter  Surv. M1 Surv. M2 Death Reference Surv. M1 Surv.M2 Death Reference 

CT 94 (66-129) 102 (70-119) 219 (85-466) 141 (119; 158) 18 (14-24) 13 (9-24) 13 (11-42) 58 (42; 99) 

CFT 38 (34-105) 56 (29-68) 39 (0-137) 91 (81; 114) 35 (19-103) 60 (39-67) 14 (6-623) 99 (75; 121) 

α  angle 82 (81-84)* 79 (76-84) 74 (32-80)* 73 (69; 75) 83 (82-87) 78 (78-83) 83 (75-87) 72 (68;76) 

MCF 67 (58-76) 69 (68-77) 42 (15-72) 59 (56; 62) 68 (53-77) 74 (73-79) 54 (19-77) 62 (58; 64) 

INTEM® = Contact Activator; EXTEM® = Tissue Factor Activator; CT (s) = Clotting  time; CFT (s) = Clot formation time; α (°) = α angle; MCF (mm) = 

Maximum clot firmness; M1= moment 1; M2 = moment 2; Surv.= survivor 

* Variable that showed statistical difference (p<0.05) when the group surviving M1 was compared with those that died, in the intrinsic pathway; other 

variables did not exhibit significant statistical differences. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Atestado de aprovação do Comitê de ética no uso de animais  

 

ATESTADO

Atesto que o Projeto "Risco trombótico em cães com anemia hemolítica
imunomediada primária sob tratamento com micofenolato de mofetila." Protocolo
CEUA 0194/2016 , a ser conduzido por Tatiana Geraissate Gorenstein,
responsável/orientador Regina Kiomi Takahira, para fins de pesquisa
científica/ensino - encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 08
de outubro de 2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas
editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal -
CONCEA.

Finalidade PESQUISA CIENTÍFICA

Vigência do projeto 09/01/2017 a 09/01/2018

Nome Comum / Espécie /
Linhagem

CANINA / CANIS LUPUS FAMILIARIS / Não
se aplica

Raça Não se aplica

Nº de animais machos 0

Nº de animais fêmeas 0

Nº de animais sexo indefinido 7

Peso médio de animais machos 0

Peso médio de animais fêmeas 0

Peso médio de animais sexo
indefinido

0

Idade 0 ano(s) e 0 mes(es) e 0 dia(s).

Procedência Proprietários , São Paulo

Projeto de Pesquisa aprovado em reunião da CEUA em 08/12/2016

JOSÉ NICOLAU PRÓSPERO PUOLI FILHO
Presidente da CEUA da FMVZ, UNESP - Campus de Botucatu

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
Seção Técnica Acadêmica 

Rua Prof. Dr. Walter Mauricio Corrêa, s/n 
UNESP - Campus de Botucatu/SP - Cep 18618-681 

(14) 3880-2176 - patrizia@fmvz.unesp.br - www.fmvz.unesp.br
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Anexo 2: Termo de consentimento livre e esclarecido apresentado aos tutores 

dos animais participantes do Projeto 
 

      

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro para os devidos fins que estou ciente e autorizo a realização do Projeto de 

Pesquisa intitulado “Risco trombótico em cães com anemia hemolítica imunomediada 

secundária a Ehrlichia canis sob tratamento com imunossupressor’, de responsabilidade de 

Tatiana Geraissate Gorenstein. 

Descrição detalhada dos procedimentos, em linguagem não científica: será realizado a colheta 

de 10ml de sangue, por meio da veia jugular, para análise da cascata de coagulação por meio do 

tromboelastograma. Serão necessárias duas coletas em momentos diferente: no início do 

tratamento com imunossupressor e após, quando a contagem de hematócrito atingir 30 %. 

 

 

Nome do animal ou Número de animais de produção: _________ 

 

NOME DO  

RESPONSÁVEL: ___________________________ 

 

RG:___________________________ Data:___/ __ / ___ 

 

 

 

 

 


