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1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular é uma ferramenta de aprendizado que permite colocar em 

prática os elementos teóricos adquiridos pelo aluno durante a etapa de graduação, 

de maneira que possam vivenciar e afirmar esses conhecimentos dentro de áreas 

específicas do mercado veterinário. Assim, o objetivo da primeira parte deste 

trabalho de conclusão de curso é relatar as experiências obtidas dentro do estágio 

no Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos e 

na Provet, Instituto Brasileiro de Diagnóstico e Especialidades Veterinárias. Este 

relatório inclui as experiências de aprimoramento do autor, sob a supervisão de 

profissionais qualificados nas áreas específicas descritas. 
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2. Descrição do local de estágio curricular realizado no Hospital Veterinário 

Roque Quagliato das Faculdades Integradas Ourinhos. 

O estágio curricular foi realizado durante o mês de Agosto e Outubro de 2014 

no Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos 

(Figura 1), totalizando 335 horas de estágio. Localizado às margens da rodovia BR-

153, Km 338 + 420 metros, Bairro Águas do Cateto, no município de Ourinhos, São 

Paulo. 

Figura 1 – Entrada do Hospital Veterinário das Faculdades Integrada de Ourinhos 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 O Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades de Ourinhos atende 

de segunda a sexta-feira das 07h:20min às 11h:00min e das 13h:00min às 

17h:00min.  

 A equipe é composta por professores especialistas em diversas áreas, 

técnicos, farmacêuticas, secretaria e funcionários de limpeza. O hospital oferece 

atendimento clínico e cirúrgico para pequenos e grandes animais e exames 

complementares tais como ultrassonografia, radiologia, eletrocardiograma, exames 

laboratoriais (parasitológico, microbiológico e hematológico) biologia molecular, 

citologia, histopatológico e necropsia. 
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2.1 Estrutura Física 

A infra-estruturar Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades 

Integradas de Ourinhos que esta instalada no campus é toda dividida em setores, 

por exemplo: A recepção onde fica a recepcionista que faz o cadastro do animal, 

possui um computador, armários para arquivar os prontuários dos pacientes e sofás 

para os clientes. Na frente localiza os ambulatórios, onde tem uma balança utilizada 

para a pesagem dos animais. Os três ambulatórios (figura 2) são providos de mesa 

de inox, mesa escrivaninha, cadeira, pia para higienização das mãos. Onde também 

se realiza anamnese, exame físico e coletas de material para exames laboratoriais. 

Também possui um ambulatório onde fica para realização de exames de 

eletrocardiograma e ultrassonografia. 

Figura 2 – Área interna dos ambulatórios. 

                    

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

A sala de radiologia é toda revestida por chumbo sendo subdividida em sala 

de laudos com negatoscopio, a sala principal possui um aparelho de Raios-X fixo 

com a mesa deslizante, e a sala de câmera escura onde fica o tanque para 

revelação dos filmes. Já a sala de emergência (figura 3) fica ao lado do canil e 

enfrente a farmácia, possui uma mesa de inox almofadada, cilindro de oxigênio, 

ambus, monitor cardíaco, armários onde ficam as seringas, sondas e agulhas, e uma 

maleta onde ficam as medicações de emergência. 
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Figura 3 – Sala de Emergência. 

                                     

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

O centro cirúrgico (figura 4) possui vestuários para a troca de roupas, pias 

para a realização da anti-sepsia das mãos, sala de cirurgia de pequenos animais e 

uma sala de grandes animais. Essas salas de cirurgia são compostas de mesas 

cirúrgicas, foco de luz, aparelho de anestesia inalatória, monitor cardíaco e todas 

são climatizadas. 

Figura 4 – Centro cirúrgico de Pequenos Animais. 

              

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

O canil e o gatil é composto de baias para a internação de animais em estado 

debilitado e animais de pós cirúrgicos. Também possui sala de laboratório clinico, 
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sala de anatomia, sala de necropsia, canil para internação de animais infecciosos, 

farmácia, lavanderia, centro de esterilirização, sanitários e refeitório. 

2.2 Atividades desenvolvidas durante o estágio 

O estágio foi realizado no setor de clínica medica de pequenos animais, onde 

era supervisionado pelo Professor Me. Felipe Gazza Romão CRMV-SP Nº 23959. 

Onde minha responsabilidade era fazer a primeira abordagem do paciente, onde 

cabia o preenchimento da ficha anamnese (queixa principal e parâmetros vitais do 

animal), depois era encaminhado para um professor responsável da área e ai sim 

eram solicitados os exames necessários para o diagnostico e escolhido o melhor 

protocolo de tratamento para o animal. Também acompanhei cirurgias de pequenos 

animais, onde ajudava na preparação do animal e o cirurgião entrando como 

auxiliar. Pude aprender e aprimorar meus conhecimentos sobre exames citológicos, 

ultrassonográficos e radiográficos. 

3. Descrição do local de estágio curricular realizado no Instituto Brasileiro de 

Diagnóstico e Especialidades Veterinárias LTDA.- PROVET 

Foram realizadas 176 horas de estágio curricular durante mês de setembro de 

2014 no setor de Radiologia Digital do Instituto Brasileiro de Diagnóstico e 

Especialidades Veterinárias LTDA. – PROVET. Esta instituição está localizada na 

cidade de São Paulo na Avenida Aratãs, número 1.009, Bairro Moema. Atende de 

segunda a sábado das 07h00min às 22h00min e sábado 07h00min às 17h00min.   

A PROVET possui especialistas nas áreas de anestesiologia, 

eletrocardiografia, ecodopplercolorcardiografia, ressonância magnética, 

ultrassonografia, radiologia digital, nefrologia, laboratório clínico, microchip, 

dermatologia, endocrinologia e metabologia, gastroenterologia, laboratório de 

peixes, neurologia, cardiologia, laboratório de hormônios, tele-eletrocardiografia, 

reprodução, videotoscopia e anatomia patológica. 

O setor de radiologia digital é composto por cinco funcionários, um técnico em 

radiologia e seis doutores especialistas na área. A sala onde são realizados os 

exames é revestida por chumbo, possui um aparelho de Raio-X fixo com a mesa 

deslizante, uma pia, coletes protetores plumbíferos e calhas acrílicas para auxiliar no 
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posicionamento do animal. A sala de laudos é composta por sete computadores 

onde são analisadas as imagens para ulterior elaboração de laudo.  

O sistema de radiologia digital utiliza uma placa de imagem e escâner 

computadorizado (Figura 5). A informação da placa de imagem scaniada e depois 

apagada, fazendo com que o cassete esteja pronto para ser usado novamente logo 

após a leitura. A luz da placa de imagem é capturada, gravada e processada para 

sua transformação em uma imagem na tela do computador. A partir daí, a imagem 

digitalizada pode ser aprimorada pelo radiologista (Figura 6). Este pode alterar o 

brilho, contraste, ampliar, fazer mensurações, entre outras funções, melhorando 

assim a interpretação. Os laudos são disponibilizados aos clientes por meio de 

correio eletrônico, disco compacto e impresso. 

Figura 5 – Aparelho DICOM. 

                                                    

Fonte: disponível em:<http://www.provet.com.br/especialidades/radiologia-digital/17/>. Acesso 03 de 

novembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

http://www.provet.com.br/especialidades/radiologia-digital/17/
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Figura 6 – Ilha de edição de imagem radiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Fonte: disponível em: <http://www.provet.com.br/especialidades/radiologia-digital/17/>. Acesso 03 de 

novembro de 2014. 

3.1 Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 O estágio na PROVET foi supervisionado pela Medica Veterinária Doutora 

Luciana dos Santos Arnaut CRMV-SP Nº 13897. As atividades incluíram 

aprimoramento em técnicas de posicionamento radiográfico, acompanhamento da 

realização de laudos radiográficos desde animais domésticos até silvestres, que 

incluía laudos radiográficos das regiões de membros torácicos e pélvicos, coluna, 

tórax, abdome e região de crânio.  Também tive a oportunidade de treinar a 

realização de laudos para posterior discussão e correção pelo profissional 

responsável pelo setor.  

4. Conclusão 

O estágio curricular proporcionou uma interação com novos profissionais, e 

permitiu conhecer diferentes condutas de trabalho e pensamentos, criar redes de 

contato profissional e principalmente trabalhar na área de relações interpessoais 

com diversos tipos de proprietários, bem como conhecer as exigências do mercado 

de trabalho. O estágio proporciona novos conhecimentos e também a oportunidade 

de aprimorar aqueles já adquiridos durante a graduação.  

 

http://www.provet.com.br/especialidades/radiologia-digital/17/
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PARTE II: Trombocitopenia Imunomediada em Cães 
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RESUMO 

A trombocitopenia imunomediada (TIM) em cães está associada a diversas causas como a presença 
de anticorpos antiplaquetários que provocam a destruição acelerada das plaquetas pelos macrófagos 
ou à formação de anticorpos antimegacariociticos com posterior bloqueio da trombopoiese. Acomete 
principalmente fêmeas com idade entre sete meses a quinze anos. Os sinais clínicos são todos 
aqueles de defeito hemostático primário como: petéquias, equimoses e sangramento gastrointestinal. 
O seu diagnóstico é realizado por exclusão de doenças virais, bacterianas, neoplasias, doenças 
sistêmicas ou exposição a drogas que induzem à trombocitopenia imunomediada. O tratamento visa 
o emprego de imunossupressores, com intuito de diminuir a resposta do sistema imune contra as 
plaquetas. O prognóstico para cães com TIM é de bom a reservado. O objetivo deste trabalho foi 
revisar a etiologia da doença, técnicas diagnósticas e tratamentos em casos de trombocitopenia 
imunomediada em cães. 

Palavras-chave: Plaqueta. Megacariócito. Hemograma. Diagnóstico. 
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ABSTRACT 

Immune-mediated thrombocytopenia (IMT) in dogs is associated with a variety of factors including 
presence of either antiplatelet autoantibodies causing quick destruction of platelets by mononuclear 
macrophages or presence of anti-megakaryocyte autoantibodies leading to defective thrombopoiesis. 
This disease is more often observed in females at ages between seven months and 15 years. Clinical 
signs are those related with primary hemostatic defects including petechiae in the skin, ecchymosis 
and gastrointestinal bleeding. Diagnosis is based on the exclusion of other disorders including viral 
and bacterial infections, neoplasia or exposition to drugs inducing immune-mediated activity against 
platelets. Treatment is based on the use of immunosuppressive agents aiming to increase the number 
of blood platelets. Prognosis in dogs with IMT is from good to fair. The aim of this manuscript is to 
review the etiology, diagnostic methods, and treatment in cases of IMT in canine patients. 

Key words: Platelet. Megakaryocyte. Hemogram. Diagnostic. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo trombocitopenia significa redução do número de plaquetas no 

sangue, sendo a causa mais comum diátese hemorrágica em cães (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010). A trombocitopenia pode estar relacionada com a diminuição da 

produção medular e destruição, sequestro e/ou aumento no consumo de plaquetas 

(REBAR et al., 2003).  

Nos casos de destruição plaquetária especificamente, elas podem ser 

induzidas por alterações primárias (p. ex., imunomediadas) ou secundárias (p. ex., 

em decorrência de agentes infecciosos, neoplasia, medicamentos, vacinas, entre 

outros) (SIMÕES, 2008). Já o aumento do consumo ou sequestro de plaquetas pode 

estar relacionado com esplenomegalia e alterações hepáticas (SIMÕES, 2008). 

O diagnóstico de trombocitopenia é estabelecido pelos sinais clínicos, 

quantificação e avaliação laboratorial das plaquetas, podendo assim confirmar se os 

resultados estão dentro dos parâmetros normais (200.000 a 600.000 plaquetas/µL) 

(KERWIN; MAULDIN, 2007). 

A trombocitopenia imunomediada (TIM) primária, chamada também de 

púrpura trombocitopênica idiopática, acomete principalmente fêmeas com idade 

entre sete meses a quinze anos (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). As raças mais 

predispostas são Cocker Spaniels, Old English Sheepdogs, Pastor Alemão e 

Caniches (TIZARD, 2014). Aquela de caráter secundário acomete os cães 

independentemente da espécie, sexo, raça ou idade (SIMÕES, 2008). 

Tanto a trombocitopenia primária como a secundária têm sinais clínicos 

compatíveis com alterações hemorrágicas provenientes do distúrbio de hemostasia 

primária, como: petéquias, equimoses e sangramento gastrointestinal (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010). 

 A diferenciação e diagnóstico de TIM são realizados através de exames 

laboratoriais que excluam a presença de bactérias, punção aspirativa de medula 

óssea, tempo de sangramento de mucosa e teste para anticorpos antiplaquetas 

(BRITES, 2007). Porém, tanto os testes de tempo de sangramento de mucosa 

(SCOTT- MONCRIEFF, 2010) como o teste para anticorpos antiplaquetas são 

inespecíficos para TIM primária (SCHWARTZ et al., 2014). 
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O tratamento é por meio de medicamentos imunossupressores, com intuito de 

aumentar o número de plaquetas circulantes. O prognóstico para a trombocitopenia 

imunomediada é de bom a reservado para cães (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). 

Portanto a trombocitopenia imunomediada por ser de diagnóstico tardio, porque 

precisa excluir outras causas de trombocitopenia. Por isso o objetivo deste trabalho 

foi revisar a trombocitopenia imunomediada em cães especificando sua etiologia, 

técnicas diagnósticas e tratamentos, para melhor entendimento da doença e para 

facilitar e avançar o processo de diagnóstico.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 A revisão de literatura foi baseada em livros e artigos periódicos pesquisados 

nos sites Pubmed, Sielo, Bireme e Scopus, no período de 1996 a 2014. Onde foi 

traçado a estratégia de pesquisa nos seguintes idiomas: Português, Inglês e 

Espanhol. Somando todos os bancos de dados deu um total 356 artigos e dentre 

esse artigos foram excluídos aqueles que não pertenciam ao assunto escolhidos. 

Então 14 artigos foram utilizados neste trabalho. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Plaquetas 

Os megacariócitos são células responsáveis pela produção de plaquetas 

sanguíneas (KERWIN; MAULDIN, 2007). Plaquetas são discos citoplasmáticos 

anucleares de 3 a 5 µm produzidos na medula óssea a partir da esfoliação do 

citoplasma dos megacariócitos, com tempo de vida circulante de 5 a 10 dias, 

dependendo da espécie (GOPEGUI; FELDMAN, 2004). Estas células têm papel 

fundamental na hemostasia, como manutenção da integridade vascular, formação 

do tampão plaquetário, estimulação da formação dos coágulos e são adjuvantes no 

processo de cicatrização vascular (BRITES, 2007). 

Segundo Rebar et al. (2003) 65% a 75% das plaquetas do cão estão na 

circulação sistêmica e o restante está armazenado no compartimento esplênico. A 

quantidade normal de plaquetas circulante em um cão saudável é de 

aproximadamente 200.000 a 600.000 plaquetas/µL (REBAR et al., 2003). A 

alteração na quantidade de plaquetas circulantes é chamada de trombocitopenia 

(diminuição) ou trombocitose (aumento) (GENTRY; DOWNIE, 1996). 

 A trombocitopenia pode ser provocada por: diminuição da produção medular, 

destruição, sequestro e/ou aumento no consumo de plaquetas (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010).  

A diminuição da produção de plaquetas pode ser acompanhada de outras 

citopenias como em anemia e/ou neutropenia (REBAR et al., 2003). Em cães, o 

aumento da destruição de plaquetas, pode ser induzido por agentes infecciosos, 

neoplasia, medicamentos, vacinas virais e por trombocitopenia imunomediada 
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primária (SIMÕES, 2008). O aumento do consumo acontece mais em casos de 

coagulação intravascular disseminada (CID) e o sequestro normalmente é devido à 

esplenomegalia ou, raramente, hepatomegalia (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). 

A trombocitose pode ocorrer devido a distúrbios mieloproliferativos, 

neoplasias, deficiência de ferro e traumatismos (REBAR et al., 2003).  

3.2 Hemostasia 

A hemostasia é um conjunto de mecanismo que o organismo emprega para 

reduzir a hemorragia, mantendo assim o sangue no interior do espaço vascular 

(WILLIARD; TVEDTEN, 2012). A hemostasia pode ser classificada em hemostasia 

primária, secundária e terciária (TAKAHIRA, 2003). 

3.2.1 Hemostasia primária  

É o mecanismo que interrompe o sangramento através da formação do 

tampão plaquetário. As três etapas que compreendem a formação deste tampão são 

adesão, ativação e agregação (GENTRY; DOWNIE, 1996). Assim, a adesão 

plaquetária inicia no momento que ocorre lesão do endotélio do vaso, expondo o 

colágeno subendotelial, promovendo a união firme de plaquetas por intermédio de 

proteínas como fator de Von Willebrand. Por sua vez as plaquetas alteram sua 

superfície celular e expõem duas glicoproteinas: a GpIb, que se liga fortemente ao 

Fator de Von Willebrand exposto pelo colágeno; e a GpIIb/IIIa, que se liga ao 

fibrinogênio e, este, à mesma glicoproteina exposta na superfície celular de outras 

plaquetas. Na ativação, as plaquetas aderidas libertam histamina, serotonina e 

difosfato de adenosina (ADP). A histamina e a serotonina são enzimas vasoativas do 

vaso lesado, enquanto o ADP induz aderência e agregação de mais plaquetas. 

(GENTRY; DOWNIE, 1996). 

3.2.2 Hemostasia secundária  

Envolve a ativação da cascata de coagulação, resultando na polimerização da 

fibrina, a sedimentação das plaquetas formando o tampão hemostático secundário, 

maior e mais firme que o tampão hemostático primário, além da adesão de mais 

células brancas e vermelhas pela P-selectina. O evento central da coagulação 

sanguínea é a conversão do fibrinogênio em fibrina mediada pela trombina. Os 
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fatores (figura 7) ou proteínas da coagulação participam em reações altamente 

especificas para que ocorra a formação do coágulo de fibrina (TAKAHIRA, 2003). 

Figura 7 – Fatores de coagulação.  

                                                    

Fonte: TAKAHIRA, 2003. 

 O mecanismo de cascata de coagulação (figura 8) se desenvolve em cadeia, 

sendo dividido em três vias distintas e inter-relacionadas: intrínseca, extrínseca e o 

comum (TAKAHIRA, 2003). A via extrínseca inicia pela ativação do F.VII, que ocorre 

ao contato desse fator com tromboplastina, substância existente no citoplasma das 

células dos tecidos, que se ativa quando se tem uma lesão das células endoteliais. 

O F. VIIa mais Ca ++ também ativam F.X da via comum (TAKAHIRA; MATTOSO, 

2015). A via intrínseca é ativada pelo contato do F.XII com uma superfície (colágeno 

subendotelial exposto) carregada negativamente (TAKAHIRA; MATTOSO, 2015). 

Que em seguida ocorre o processo de ativação em cadeia até a ativação do fator X. 

A partir da ativação do fator X, as duas vias intrínsecas e extrínsecas passam a 

atuar juntas em uma via comum. Onde o fator X ativado mais o fator V, mais os 

fosfolipídios plaquetários, mais íons de Ca++ formam um aglomerado molecular que 

ativa a protrombina, que se transforma em trombina (TAKAHIRA; MATTOSO, 2015). 

A trombina ativa o fibrinogênio, transformando em fibrina. Onde a fibrina sofre ação do F.XIII 

e se polimerizam, e forma a fibrina estável (TAKAHIRA; MATTOSO, 2015).  
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Figura 8 – Cascata de coagulação 

                                                  

Fonte: TAKAHIRA; MATTOSO, 2015. 

3.2.3 Hemostasia terciária 

Ao mesmo tempo em que ocorre a formação do tampão hemostático iniciam-

se os mecanismos fibrinolíticos, que promovem a degradação enzimática do 

fibrinogênio e da fibrina e outros fatores de coagulação ativados (TAKAHIRA, 2003).  

A fibrinólise é ativada por ativadores liberados pelos tecidos, uma proenzima 

plasminogênio, que se transforma em plasmina (TAKAHIRA, 2003). Onde a 

plasmina inicia a degradação da fibrina, com isso tem a fragmentação do coágulo 

(TAKAHIRA; MATTOSO, 2015). Esses fragmentos depois são degradados pelo 

sistema monocítico fagocitário. Com isto permite o reparo definitivo da lesão 

vascular e o controle sobre os eventos trombóticos (TAKAHIRA, 2003). Em resumo, 

para que ocorra uma perfeita hemostasia é necessário o funcionamento acurado dos 

mecanismos de coagulação do sangue, o vaso deve mostrar-se integro e com 

elasticidade e o número e função das plaquetas dentro dos limites normais 

(DALMOLIN, 2010). 

3.2.4 Trombocitopenias 

As trombocitopenias podem causar alterações de hemostasia primária, que 

ocorrem quando os elementos que intervêm na produção do tampão hemostático 

primário não funcionam (SIMÕES, 2008). Como esse tampão tem um tempo de vida 

curto e eventualmente é coberto com fibrina, ocorrem hemorragias de curta duração 
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que cessam imediatamente após a conglomeração de dita proteína (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010). 

4. TROMBOCITOPENIA IMUNOMEDIADA  

A trombocitopenia imunomediada está associada a diversas causas como a 

presença de auto-anticorpos antiplaquetários que causam a destruição acelerada 

das plaquetas pelos macrófagos ou pela formação de anticorpos 

antimegacariocíticos e o bloqueio da trombopoeise (TIZARD, 2014).  

Pode ser classificada em trombocitopenia imunomediada primária (p. ex., sem 

uma etiologia definida) e secundária (p. ex., antígenos exógenos com 

medicamentos, vacinas, agentes infecciosos e entre outros) (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010).  Sendo que as duas trombocitopenia imunomediada primária e secundária 

tem sinais clínicos compatíveis com alterações hemorrágicas provenientes do 

distúrbio de hemostasia primária, como petéquias, equimoses e sangramento 

gastrointestinal (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). 

4.1 Trombocitopenia imunomediada primária em cães 

 A TIM primária é causada pela presença de auto-anticorpos antiplaquetários 

que causam a destruição acelerada das plaquetas pelos macrófagos (TIZARD, 

2014). A prevalência por sexo indica que a cada três animais acometidos, dois são 

fêmeas (TIZARD, 2014). As raças mais predispostas são Cocker Spaniels, Old 

English Sheepdogs, Pastor Alemão e Caniches (TIZARD, 2014). No entanto, muitas 

outras raças e cruzamentos podem desenvolver a doença (BRITES, 2007). A idade 

média em cães é de seis anos, mas o intervalo varia entre sete meses a quinze anos 

(SIMÕES, 2008). 

4.1.1 Sinais clínicos 

A TIM primária pode ser assintomática ou manifestar-se por sinais clínicos 

variáveis, tais como, equimose, epistaxe, letargia, fraqueza, anorexia, petéquias das 

membranas mucosas, pele, genitália, nariz e trato gastrointestinal (REBAR et al., 

2003). Achados adicionais no exame físico podem incluir hematúria, melena, 

hemorragia retinal, hifema e membranas mucosas pálidas (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). Sinais neurológicos e cegueira podem ocorrer por causa de hemorragia no 

SNC e olho, respectivamente (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). Em alguns cães com 
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TIM, os sinais clínicos de hemorragia não estão presentes e a trombocitopenia é um 

achado acidental no hemograma realizado por outra razão (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). 

4.1.2 Diagnóstico 

O diagnóstico da TIM primária em geral baseia-se na exclusão dos outros 

possíveis diagnósticos diferenciais, por isso deve ser feita uma anamnese 

detalhada. É importante saber se o animal teve exposição a fármacos, calendário de 

vacinação, se entrou em contato com outros cães, se tem ou teve carrapatos, 

infecções, neoplasias, transfusão de sangue e se pertence a raças que têm o valor 

de plaquetas inferior aos valores de referência normais (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). As raças que possuem alteração na contagem de plaquetas com valores 

inferiores aos de referência são os Cavalier King Charles Spaniels com contagens 

de plaquetários <50.000/µL considerados como normais; e os Greyhounds cuja 

contagem normal pode variar de 80.000 a 120.000/µL (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010).  

Pacientes com histórico de uso de medicações, a trombocitopenia pode ser 

considerada como estando relacionada ao fármaco (p. ex., cefalosporinas, 

antiarrítmicos, antiinflamatórios não esteroidais, derivados de sulfa, penicilinas, 

agentes quimioterápicos e entre outros.) (CISNEROS ÁLVAREZ, 2005; SIMÕES, 

2008). Para confirmação, deve ser descontinuado o uso do medicamento e fazer um 

novo hemograma depois de 2 a 6 dias, se o resultado retornar ao normal, estabelece 

o diagnóstico de trombocitopenia devido ao medicamento (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). As doenças transmitidas por carrapatos (Ehrlichia canis e Babesia canis, por 

exemplo) devem ser descartadas através da avaliação sorológica apropriada, PCR e 

exames de esfregaço sanguíneo (SIMÕES, 2008). 

Os exames laboratoriais que podem ajudar na identificação da TIM primária 

são o hemograma com contagem plaquetária, a coleta de medula óssea, tempo de 

sangramento de mucosa e teste para anticorpos antiplaquetas (BRITES, 2007). 

No hemograma as plaquetas apresentam contagens baixas, normalmente 

abaixo de 50.000/µL, podendo vir acompanhada ou não de anemia dependendo do 

grau de sangramento, leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda pode também 

estar presente (SIMÕES, 2008). As alterações nos resultados da coleta da medula 
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óssea em cães com TIM incluem hiperplasia de megacariócitos, porém em algumas 

ocasiões pode acontecer hipoplasia megacariocítica (SIMÕES, 2008). É preciso se 

considerar também a presença de neoplasias e aplasia medular. Normalmente a 

citologia medular é realizada quando no hemograma aparecem neutropenia ou 

anemia ou na confirmação da suspeita de doença imunomediada de origem 

periférica ou medular (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). A punção da medula deve ser 

realizada quando o animal não responde à terapia realizada (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). Já o teste para detecção de anticorpos ligados às plaquetas, embora muito 

sensível, não está amplamente disponível e possui especificidade limitada para TIM 

primária em cães (SCHWARTZ et al., 2014). A detecção de anticorpos associados à 

superfície das plaquetas é de forma direta, através da técnica de citometria de fluxo 

(SCOTT- MONCRIEFF, 2010).  

O tempo de sangramento de mucosa tende a estar aumentado em casos de 

trombocitopenia (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). O teste deve ser feito com animal 

em decúbito lateral, coloca uma gaze em volta da maxila para manter o lábio 

evertido. Depois faz uma incisão na mucosa com uso de uma lâmina de bisturi e 

espere fomar uma gota de sangue para encostar o papel-filtro, de  modo a não 

inteferir com a formação do tampão plaquetário (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). Deve 

crometrar o tempo desde o momento da incisão até quando cessar o sangramento 

no local da incisão. Os valores de referência normal variam de 2 a 3 minutos 

(SCOTT- MONCRIEFF, 2010). Os testes que avalia a coagulação (p. ex., tempo de 

coagulação ativa, tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de protrombina e 

concentração de fibrinogênio) vão dar todos normais, sendo a única alteração o 

teste de tempo de sangramento de mucosas (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). 

4.1.3 Tratamento 

O tratamento é realizado com uso de medicamentos que provoquem 

imunossupressão, a fim de aumentar o número de plaquetas o suficiente para evitar 

sangramentos (BRITES, 2007). Portanto altas doses de corticóides bloqueiam a 

destruição de plaquetas mediada por macrófagos sendo a primeira linha de 

tratamento para cães com trombocitopenia imunomediada (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010).  
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Dentre esses fármacos a prednisona é um medicamento de primeira escolha 

por apresentar bons resultados e ter um custo mais acessível (NAKAMURA; 

TOMPKINS, BIANCO, 2012). A prednisona é mais usada entre os veterinários do 

que a dexametasona, porque tem menos efeitos colaterais (NAKAMURA; 

TOMPKINS, BIANCO, 2012). Segundo SCOTT- MONCRIEFF (2010) úlceras do 

trato gastrointestinal são consideravelmente mais frequentes em cães que recebem 

dexametasona do que naqueles que recebem prednisona. Portanto é recomendável 

o uso de anti-histamínicos H2 em combinação com os corticosteróides, evitando 

assim a degradação da parede gastrointestinal (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). A 

dose imunossupressora de prednisona usada para o tratamento da trombocitopenia 

imunomediada é 1 a 2 mg/Kg a cada 12 horas (BRITES, 2007), afim de estabilizar o 

endotélio vascular e aumentar o número de plaquetas (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). As respostas são normalmente observadas entre 24 a 96 horas, podendo 

durar semanas ou meses até que se tenha um padrão normal de plaquetas (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010).  

Outros medicamentos podem ser usados associados à prednisona como 

vincristina e azatioprina (NAKAMURA; TOMPKINS, BIANCO, 2012). Essa 

combinação medicamentosa apresenta bons resultados nos animais com TIM 

(NAKAMURA; TOMPKINS, BIANCO, 2012). Por exemplo, a vincristina pode ser 

usada associada à prednisona em dose 0,5 mg/m2 por via intravenosa (SIMÕES, 

2008). Onde a função da vincristina estimula a divisão celular dos megacariócitos e 

atua principalmente por intermédio de sua ligação com a tubulina, impedindo a 

formação de microtúbulos, resultando na interrupção da mitose em metáfase 

(TAKAHIRA; MATTOSO, 2015). Cães tratados com vincristina apresentam um 

rápido aumento de plaquetas e menor tempo de hospitalização (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010). Na maioria dos casos, a contagem de plaquetas aumenta para 

mais de 50.000 por µL dentro de sete dias de tratamento (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). Uma vez estando à contagem dentro do intervalo de referência, a dose de 

prednisona deve ser diminuída lentamente (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). A 

diminuição gradativa e a suspensão da prednisona deve ser entre 25% a 50% por 

mês durante um período de 3 a 6 meses por causa do risco de recidiva (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010). 
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A terapia com azatioprina pode ser considerada em cães que não apresentam 

uma resposta adequada à prednisona e contagem de plaquetas inferior a 100.000 

por µL; ou naqueles em que a dose de prednisona não pode ser diminuída o 

bastante para controlar os efeitos colaterais dos corticóides (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). Este fármaco tem a função de reduzir a produção de anticorpos dirigidos às 

plaquetas. A dose recomendada é de 2mg/kg a cada 24 horas (SIMÕES, 2008). Se 

a azatioprina for bem tolerada, a dose deve ser mantida enquanto a dose de 

prednisona é diminuída. A azatioprina deve ser diminuída lentamente após a 

descontinuação da prednisona (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). Se ocorrer recidiva, 

prednisona e/ou azatioprina deve ser continuada por toda a vida, na menor dose que 

mantenha a contagem de plaquetas dentro do intervalo de referência (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010).  

O monitoramento deve ser realizado antes e duas semanas após o 

tratamento (GOPEGUI; FELDMAN, 2004). Porém, em casos críticos, a contagem 

deverá ser realizada diariamente até estabelecer uma margem segura no número de 

plaquetas, principalmente em animais com comprometimento grave na quantidade 

de plaquetas, visando evitar transtornos como a coagulação intravascular 

disseminada (CISNEROS ÁLVAREZ, 2005; SIMÕES, 2008). A manutenção da 

contagem de plaquetas dentro de um intervalo de referência é difícil sem a presença 

de efeitos adversos graves dos corticóides em alguns cães com TIM (SCOTT- 

MONCRIEFF, 2010). Nestes cães, a manutenção da contagem de plaquetas em 

mais de 100.000 por µL é aceitável porque este nível de trombocitopenia geralmente 

não esta associada a um risco aumentado de hemorragias (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). Também pode ser usada a ciclofosfamida em uma dose única de remissão 

da trombocitopenia de 200 a 300 mg/m2 podendo ser administrada por via oral ou 

intravenosa (GOPEGUI; FELDMAN, 2004). Porém, o seu uso é contra indicado em 

esquema de tratamento prolongado, porque causa cistite hemorrágica estéri l no 

animal (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). 

A transfusão de concentrado de plaquetas é indicada para animais 

trombocitopênico, sendo a dose recomendada de uma unidade/10 Kg de peso 

corporal (KERWIN; MAULDIN, 2007). Mais no caso de trombocitopenia 

imunomediada, as plaquetas transfundidas são destruídas rapidamente pelos 

anticorpos antiplaquetas circulante; portanto o tratamento pode não ter êxito 

(KERWIN; MAULDIN, 2007). 
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A esplenectomia deve ser a ultima opção a ser tentada quando nenhum 

tratamento tenha dado certo (TAKAHIRA; MATTOSO, 2015). A técnica visa eliminar 

um local de destruição de plaquetas e de síntese de anticorpos contra elas, a 

utilidade em cães com TIM primária é incerta (BRITES, 2007). Faltam pesquisas 

sobre a resposta e as consequencias da esplenectomia em cães com TIM (BRITES, 

2007). 

4.1.4 Prognóstico 

O prognóstico para cães com trombocitopenia imunomediada é de bom a 

reservado e deve ser avaliado de acordo com cada caso (SCOTT- MONCRIEFF, 

2010). Alguns animais podem necessitar de tratamento para vida toda, outros não. 

Mais os pacientes estáveis devem fazer acompanhamento regular para detecção de 

recidivas (SCOTT- MONCRIEFF, 2010). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A trombocitopenia imunomediada é uma doença que pode ser considerada 

como de diagnóstico tardio, devido a que precisa de exclusão de varias outras 

causas de trombocitopenia. Este diagnóstico é através de exames laboratoriais que 

excluam outras causas de queda no número de plaquetas p.ex., hemoparasitas, a 

coleta de medula óssea, tempo de sangramento de mucosa e, eventualmente, teste 

para auto-anticorpos antiplaquetas. Porém, estes anticorpos são pouco disponíveis 

na prática o que faz este teste inviável. Assim, quando existem sinais clínicos 

compatíveis com alterações hemorrágicas provenientes do distúrbio de hemostasia 

primária como petéquias, equimoses e suspeita de sangramento gastrointestinal e 

existe dúvida com relação à origem da trombocitopenia, deve ser instituído 

tratamento para rickettsias junto com corticóides, até ter o resultado do testes 

laboratoriais. Este tratamento empírico tem o intuito de diminuir a destruição de 

trombócitos independentemente da causa primária e evitar complicações 

relacionadas à diminuição de fatores da coagulação e coagulação vascular 

disseminada (CID). Uma vez estabelecida à origem imunomediada, o tratamento 

com fármacos imunossupressores implica um seguimento constante do paciente que 

pode durar inclusive meses até obter tanto remissão dos sinais clínicos como 

resultados laboratoriais dentro dos limites normais. Em casos críticos, recomenda-se 

também a transfusão, principalmente quando é detectada anemia, secundária à 
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saída de sangue do espaço vascular. O prognóstico para a trombocitopenia 

imunomediada é de bom a reservado para cães. 
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