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RESUMO 

 

A anemia é um achado frequente em hemogramas efetuados na rotina clínica de pequenos 
animais, caracterizando-se como um estado patológico, na maioria das vezes secundaria a uma 
doença. O presente trabalho teve como objetivo levantar a casuística de anemias em cães atendidos 
na Clínica Veterinária Buzolin, do município de Santa Cruz do Rio Pardo. Adicionalmente foram 
averiguados os valores da contagem de plaquetas, a contagem total de leucócitos e as doenças 
diagnosticadas nos cães anêmicos. Foram analisados 1929 exames realizados no contador 
hematológico automático no Laboratório Clínico instalado na clínica sendo que desses, 232 
apresentaram anemia. Os resultados apontaram uma grande incidência de trombocitopenia, 
relacionada à anemia, tendo sido associada à alta prevalência de Ehrlichia canis na região. Nossos 
achados foram compatíveis com outros trabalhos publicados demonstrando a importância da anemia 
na rotina médico veterinária como consequência de diferentes doenças. Além disso, realizado o 
diagnóstico principal, a anemia pode servir como parâmetro para avaliar se a conduta terapêutica 
instituída está tendo efeito positivo, pois se a doença primária for eliminada, a anemia, na maioria das 
vezes, torna-se ausente. 

 

Palavras-chave: Anemia. Trombocitopenia. Classificação. Diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 

 

The anemia is a frequent finding in the small animal clinical routine, mostly as a consequence 
to a primary disease than as a primary condition. This work aims to perform a retrospective study of 
prevalence of anemia in dogs attended at the Veterinary Clinic Buzolin, in the city of Santa Cruz do 
Rio Pardo. Besides, further data as platelet count, total leukocyte count and the primary disease 
diagnosed were collected in anemic dogs. We analyzed 1929 exams performed on the automated 
hematology counter. Of these, 232 had anemia. The results showed a high prevalence of 
thrombocytopenia related to anemia, probably due to the presence of Ehrlichia canis in the region. Our 
data corroborates to previously works demonstrating the importance of anemia as a consequence of a 
primary disease. Furthermore, the anemia could be a parameter to evaluate the assessed 
therapeutics. 

 

Keywords: Anemia. Thrombocytopenia. Classification. Diagnosis. 
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1. Introdução geral 
 
O estágio supervisionado é a fase final preparatória do acadêmico para o 

mercado onde o mesmo deseja atuar, seja na área de clínica, cirurgia, inspeção de 

alimentos, laboratório clínico, entre outras. Deste modo, o acadêmico pode ter noção 

da rotina de uma clínica veterinária e o comportamento de um médico veterinário 

mediante as variadas situações diárias. É a oportunidade de praticar o que foi visto 

na fase de discente, exercitando as formas de abordagem do paciente, como lidar 

com os proprietários, as interpretações de exames complementares, para assim 

chegar ao diagnóstico e por fim direcionar o tratamento adequado. 

Além disso, quando do interesse do acadêmico, este pode desenvolver um 

projeto de pesquisa e, com isso, acrescentar a formação da prática veterinária a 

prática da escrita acadêmica direcionada para pesquisa científica. Com isso, o 

discente poderá evoluir em duas capacidades, pesquisa e leitura de artigos 

científicos, que o ajudarão futuramente na prática veterinária pela constante 

necessidade de atualização.  

Por isso, este trabalho de conclusão acadêmica foi separado em dois 

capítulos, o primeiro aborda as atividades e casuística da Clínica Veterinária Buzolin, 

local do estágio supervisionado; enquanto o segundo traz os resultados de pesquisa 

científica paralelamente desenvolvida pelo acadêmico durante o período de estágio. 

Para isso, foram levantados os arquivos de exames hematológicos da clínica objeto 

do estágio, com o objetivo de avaliar a prevalência de casos de anemia em cães e a 

correlação desses com o diagnóstico clínico e outras alterações hematológicas 

encontradas. 
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2. Capítulo 1. Estágio supervisionado 
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2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 
 

O estágio supervisionado foi realizado na Clínica Veterinária Buzolin, 

localizada na Av. Joaquim de Souza Campos, nº 502, Chácara Peixe, Santa Cruz do 

Rio Pardo (Figura 1). 

A supervisão do estágio ficou a cargo do Médico Veterinário Dr. Edson José 

Buzolin e Dr. Gustavo Kremer Negrão, tendo sido realizado no período de 03 de 

agosto a 27 de outubro de 2015. As atividades de estágio tinham início às 8h e 

término às 18h, com intervalo de 2 horas de almoço. No total, foram realizadas 400 

horas de estágio, estando em acordo com o cumprimento mínimo de horas 

necessárias para realização do estágio curricular obrigatório. 

 

Figura 1. Fotografia da visão externa da Clínica Veterinária Buzolin.

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

A Clínica Veterinária Buzolin conta com uma estrutura especializada para 

realizar o atendimento de cães e gatos de Santa Cruz do Rio Pardo e região. A 

clínica é organizada em recepção (Figura 2A), farmácia (Figura 2B), sala de 
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consultas (Figura 3A), ambulatórios, sala de internação, laboratório clínico (Figura 

3B), sala de ultrassom e raio-x (Figura 6), eletrocardiograma, centro de imunização 

profissional. 

 

Figura 2. Estrutura da Clínica Veterinária Buzolin. A) Recepção. B) Fármacia. 

.                                       
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Figura 3. Estrutura da Clínica Veterinária Buzolin. A) Sala de consulta. B) Laboratório clínico. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 

Figura 4. Estrutura da Clínica Veterinária Buzolin, Raio-X. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

No decorrer do estágio curricular obrigatório foram desenvolvidas várias 

atividades que incluíam atendimentos clínicos, discussão de casos clínicos, 

procedimentos cirúrgicos e anestésicos, odontológicos, dermatológicos, oncológicos 

e quimioterápicos, oftálmicos, otológicos e exames complementares (hemograma, 

bioquímico, eletrocardiograma, raio-x e U.S). Os animais consultados são 

cadastrados no sistema da clínica e posteriormente encaminhados ao medico 

veterinário disponível. A partir desde momento é realizado a anamnese, o exame 

físico, a coleta de materiais para exames laboratoriais, o possível diagnóstico e o 

tratamento proposto. 

2.3 CASUÍSTICA  

Durante o período de 03 de agosto a 27 de outubro de 2015, foram 

acompanhadas 176 consultas, 51 procedimentos cirúrgicos e 192 imunizações 

(Figura 5), realizadas em 157 cães e 19 felinos (Figura 6). Desses, foram realizados 

45 procedimentos cirúrgicos em cães e 6 em felinos e um total de 240 exames 

complementares. As seguintes vacinas foram realizadas em cães: múltipla canina 

(Vanguard Plus ®), vacina antirrábica (Defensor ®), vacina contra giárdia (Giardia 

Vax ®), vacina contra tosse dos canis (BronchiGuard ®), vacina contra Microsporum 

canis (IMUNOCAN ®). Em felinos foram realizadas as seguintes vacinas: múltipla 

felina (Felocell CVR®-C) e a vacina antirrábica (Defensor ®). Os resumos dos casos 

clínicos atendidos estão dispostos na tabela 1, 2, 3 (anexos).  

 

Figura 5.  Casuística do atendimento de pequenos animais, acompanhados durante o estágio                   

curricular supervisionado, realizado no período de 03 de agosto a 27 de outubro de 2015 
na Clínica Veterinária Buzolin. 

 

 

Figura 6.   Percentual de atendimentos clínicos em relação à espécie, entre 03 de agosto a 27 de 
outubro de 2015 na Clínica Veterinária Buzolin. 
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Figura 7.     Exames complementares acompanhados durante o estágio supervisionado realizado no 

período de 03 de agosto a 27 de outubro de 2015. Clínica Veterinaria Buzolin. 

 
 

Figura 8.     Cães e gatos imunizados durante o período de 03 de agosto a 27 de outubro, no estágio 

curricular supervisionado na Clínica Veterinária Buzolin. 

 

2.4 CONCLUSÃO 
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Durante o estágio supervisionado a maior casuística foi a de consultas e 

imunizações em cães, tendo como maior prevalência a infecção por Ehrlichia canis, 

a qual foi diagnosticada com o auxílio de exames complementares, hemograma 

completo e teste rápido. A cirurgia eletiva mais realizada foi 

Ovariosalpingohisterectomia (OSH). 

O estágio supervisionado é de suma importância para formação do 

acadêmico em medicina veterinária, permitindo um maior contato com a rotina 

clínica e cirúrgica, onde aparecem às dificuldades e as dúvidas, exigindo assim do 

estagiário interesse e a busca por novos conhecimentos. 

Neste momento o acadêmico tem a possibilidade de recordar as teorias e 

práticas adquiridas na formação acadêmica, desde a recepção do paciente e 

proprietário, anamnese, exame clínico e físico, solicitação de exames 

complementares, para assim chegar ao diagnóstico e direcionar o tratamento correto 

para o paciente.  

Também é o momento para melhorar sua comunicação e desenvoltura 

diante dos diferentes tipos de proprietários e situações, sendo de extrema 

importância ser educado, respeitoso e ético no que faz. 
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3. Capítulo 2. Doenças e achados hematológicos associados à 
anemia em cães do município de Santa Cruz do Rio Pardo – SP 
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3.1 INTRODUÇÃO 

As anemias ocorrem com grande regularidade na rotina clínica de 

atendimentos de pequenos animais. A anemia é caracterizada pela diminuição da 

contagem de eritrócitos, do hematócrito e ou concentração de hemoglobina. 

Raramente encontrada como doença primária, a anemia acaba sendo muito mais 

um estado patológico ou um problema diagnóstico do que uma doença 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011).  

O animal anêmico pode apresentar sinais clínicos como intolerância ao 

exercício, fraqueza, depressão, dispneia e aumento da frequência cardíaca. Um dos 

achados clínicos mais significativos na anemia é a palidez de mucosas aparentes, já 

que a hemoglobina encontrada no citoplasma dos eritrócitos, além do transporte de 

gases, dá a cor ao sangue e consequentemente aos tecidos. Em casos graves de 

anemia os animais podem apresentar sopro cardíaco sistólico (STOCKHAM; 

SCOTT, 2011; NELSON; COUTO, 2006). 

A classificação morfológica da anemia inicialmente leva em consideração o 

diâmetro das hemácias (macrocítica, microcítica e normocítica) e a concentração de 

hemoglobina das células (hipocrômica e normocrômica) (GONZÁLEZ; SILVA, 2008). 

Além disso, devem ser considerados a visualização microscópica do esfregaço 

sanguíneo e o valor do RDW (Red Cell Distribution Width), que indica a anisocitose. 

As anemias podem ainda ser classificadas pela resposta medular em responsivas 

(por perda de sangue ou hemolítica) ou não responsivas (por eritropoiese diminuída 

e eritropoiese ineficiente) (SHAW; IHLE, 1999). 

Para diagnosticar e classificar as anemias é de extrema importância o auxilio 

de exames laboratoriais como hemograma completo, mielograma, bioquímicos, além 

de uma boa anamnese e achados clínicos (BIRCHARD; SHERDING, 1998). 

Como a anemia é um estado patológico, na maioria das vezes secundaria a 

alguma causa, faz-se necessário reconhecer a doença de base causadora da 

anemia para que o tratamento possa ser direcionado corretamente, pois em alguns 

casos se não revertido o quadro anêmico o paciente pode vir a óbito (SHAW; IHLE, 

1999). 

O presente trabalho tem como objetivo levantar a casuística de anemias em 

cães atendidos na Clínica Veterinária Buzolin, no município de Santa Cruz do Rio 



23 
 

Pardo. Adicionalmente, foram levantados os valores da contagem de plaquetas, a 

contagem total de leucócitos e as doenças diagnosticadas nos cães anêmicos. 

3.2 REVISÃO DE LITERATURA 

A anemia pode ser definida como a presença de eritrócitos, concentração de 

hemoglobina e ou hematócrito abaixo dos valores definidos como normais para 

indivíduos saudáveis da mesma espécie, raça, sexo e idade. Raramente encontrada 

como doença primária, geralmente a anemia apresenta-se como um estado 

patológico secundário. Portanto, faz-se necessário reconhecer a causa da anemia 

para que o tratamento possa ser direcionado corretamente (STOCKHAM; SCOTT, 

2011; BIRCHARD; SHERDING, 1998). 

As anemias desenvolvem-se basicamente quando ocorrer diminuição 

eritrocitária significativa, seja por perda, como nas hemorragias, ou por destruição 

acelerada, visto nas hemólises ou ainda quando a produção eritrocitária efetiva está 

diminuída, como ocorre em algumas deficiências nutricionais (STOCKHAM; SCOTT, 

2011). Deste modo, a anemia provoca algumas manifestações clínicas relacionadas 

à redução da capacidade do sangue carrear oxigênio que levam a certos ajustes 

fisiológicos na tentativa de aumentar a eficiência da reduzida massa de eritrócitos 

circulantes. Com isso, o animal pode apresentar alguns sinais clínicos que variam 

dependendo do grau, da causa e duração do processo anêmico (GONZÁLEZ; 

SILVA, 2008). 

Os sinais clínicos mais comuns associados a anemia são intolerância ao 

exercício, fraqueza, depressão, dispneia e aumento da frequência cardíaca. E o 

achado clínico mais significante na anemia é a palidez das mucosas gengival, 

conjuntiva, vulvar ou prepucial (STOCKHAM; SCOTT, 2011). Em alguns casos, a 

perda crônica de sangue pode levar o animal a não apresentar sinais clínicos, pois o 

organismo consegue manter a homeostase circulatória, mesmo quando apresentar 

menos de 50% da hemoglobina normal. Por outro lado, isso não ocorre na perda 

aguda de sangue. Nesses casos, o animal apresenta risco de ter um choque 

hipovolêmico, que se não for revertido pode evoluir para o óbito (BIRCHARD; 

SHERDING, 1998). 

As anemias podem ser classificadas basicamente pela resposta medular 

(regenerativa ou arregenerativa) e pelos índices eritrocitários (morfológica) que se 

baseiam no diâmetro das hemácias e concentração de hemoglobina (Hb). Além 
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disso, as anemias podem ser classificadas quando a sua origem: hemorrágica, 

hemolítica ou produção ineficiente (STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

As anemias responsivas são aquelas que ocorrem primeiramente por perdas 

sanguíneas e hemólise, portanto a medula óssea ainda está produzindo e liberando 

células jovens, repondo assim a população de eritrócitos (BICALHO; CARNEIRO, 

2006). Já nas anemias arregenerativas não se observam precursores eritróides 

medulares ou esses estão bem diminuídos, como nos casos de doenças hepáticas e 

renais crônicas, exposição à radiação e tóxicos (estrógenos e chumbo), nas doenças 

mieloproliferativas (mieloptise), pela ação de medicamentos (quimioterápicos, 

fenilbutazona, sulfatrimetropina) que podem provocar lesões irreversíveis. Anemias 

por doenças nutricionais, tais como deficiência de vitamina B12 e acido fólico, 

deficiência de vitamina B6 e deficiência de ferro, geralmente são reversíveis (SHAW; 

IHLE, 1999). 

A anemia responsiva está diretamente relacionada ao aumento de 

reticulócitos (reticulocitose), além da presença de anisocitose, policromasia, 

metarrubricitemia, presença de ponteado basofílico e número significativo de 

corpúsculos de Howell-Jolly, todos esses achados que indicam regeneração 

(GONZÁLEZ; SILVA, 2008). No entanto, deve-se reconhecer que o percentual de 

reticulócitos aumentado nem sempre indica a presença de reticulocitose, 

especialmente em anemias moderadas e acentuadas, pois o aumento pode ser 

relativo à diminuição de eritrócitos e não a uma resposta medular propriamente dita. 

Por isso, o ideal é utilizar o percentual de reticulócitos corrigido (STOCKHAM; 

SCOTT, 2011). 

Como previamente referido, a anemia responsiva ocorre por perda sanguínea 

ou hemólise, sendo a que a primeira pode decorrer de perda de sanguínea aguda ou 

crônica. Entende-se por aguda as hemorragias acentuadas que ocorrem dentro de 

minutos a horas (KERR, 2003). Em cães este tipo de hemorragia pode ocorrer 

devido a traumas, úlceras gastrointestinais grandes, cirurgias e defeitos da 

hemostasia como CID e intoxicação por warfarina.  Por outro lado, o parasitismo 

(Ancilostomose; Estrongilose e Coccidiose), úlceras gastrointestinais pequenas, 

hematúria, neoplasias vasculares e defeitos da hemostasia, como a hemofilia e 

trombocitopenia, ocorrem por várias semanas a meses causando assim anemia 

hemorrágica crônica (GONZÁLEZ; SILVA, 2008; SHAW; IHLE, 1999). 
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Anemia hemolítica consiste na destruição de eritrócitos, e consequentemente 

no decréscimo da concentração de hemoglobina, podendo ser intravascular ou 

extravascular. Na hemólise intravascular a destruição eritrocitária aumentada ocorre 

no interior de vasos sanguíneos ou coração, não incluindo a fagocitose por 

macrófagos teciduais no baço, fígado ou medula óssea (FIGHERA, 2007). 

Clinicamente a hemólise intravascular pode ser reconhecida quando causar 

hemoglobinemia e hemoglobinúria (STOCKHAM; SCOTT, 2011). Na hemólise 

extravascular a destruição ocorre por fagocitose no interior dos macrófagos 

localizados nos sinusóides hepáticos, seios esplênicos e na medula óssea. A maior 

parte da hemólise ocorre no baço pelo maior contato dos macrófagos esplênicos 

com os eritrócitos circulantes (FIGHERA, 2007). As principais causas de anemias 

hemolíticas em cães estão dispostas na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Causas de anemia hemolítica em cães. 

INTRAVASCULAR EXTRAVASCULAR 

Bacteriana: Hemoparasitas: 

 Leptospira spp. 
 Anaplasma sp. 

 Mycoplasma haemocanis. 
Hemoprotozoários: Hemoprotozoários: 

 Babesia spp. Babesia spp. 

Intoxicações: Imunomediada: 

 Fenotiazina; 

 Cebola; 

 Cobre; 

 Azul de metileno. 

 Anemia hemolítica autoimune; 

 Lúpus eritematoso. 

Imunomediada: Defeito eritrocítico intrínseco: 

 Isoeritrólise neonatal;  Deficiência piruvato-quinase; 

 Transfusão sanguínea incompatível. 

Fonte: (modificado de KERR, 2003; STOCKHAM; SCOTT, 2011; GONZÁLEZ; SILVA, 2008). 
 

Por outro lado, a anemia não responsiva é caracterizada pela produção 

diminuída ou ineficiente dos elementos eritrocitários na medula óssea, e geralmente 

é secundária a outra doença (SHAW; IHLE, 1999). Porém durante os primeiros dias 

tanto a anemia hemolítica aguda como a anemia perda de sangue podem ser 

morfologicamente classificadas como não responsivas (normocítica normocrômica), 

pois a medula ainda não teve tempo para responder e não se evidencia 

reticulocitose (STOCKHAM; SCOTT, 2011).  Normalmente as anemias não 

responsivas são classificadas como normocítica normocrômica sem anormalidades 

eritrocitárias, geralmente com evolução clínica crônica, e pode estar acompanhada 

de neutropenia e trombocitopenia (GONZÁLEZ; SILVA, 2008). Além disso, também 

pode ser observado hipoplasia eritróide, aplasia de medula óssea, aplasia de 
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eritrócitos, mielofibrose, osteomielite e mieloptise a partir do exame de medula óssea 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

Anemia não responsiva por eritropoiese diminuída (Tabela 5) pode apresentar 

também uma medula óssea hiperproliferativa, mas com uma relação entre a 

população de células mieloides e eritróides aumentada, devido a granulopoiese 

normal e diminuição da eritropoiese (KERR, 2003). A insuficiência renal crônica lesa 

os rins de forma diminuindo assim a produção de eritropoetina, portanto, a 

estimulação para produção de eritrócitos é inadequada, pode também estar 

associada à diminuição da resposta da medula óssea, junto ao tempo de vida 

eritrocitário diminuído e outros fatores como, hemorragias por úlceras urêmicas ou 

lesão vascular, levando a uma anemia normocítica normocrômica, associada à 

azotemia, densidade urinaria baixa e distúrbios eletrolíticos. Já na insuficiência 

hepática, a anemia normocítica normocrômica pode evoluir para microcítica 

normocrômica, associada à baixa síntese de proteína e transporte de ferro 

defeituoso (STOCKHAM; SCOTT, 2011).  

 

Tabela 5 - Causas de anemia não responsiva por eritropoiese diminuída. 

Diminuição de eritropoetina Diminuição de ferro disponível 

 Insuficiência renal crônica; 

 Insuficiência hepática crônica; 

 Hipoadrenocorticismo; 

 Hipotireoidismo; 

 Hipoandrogenismo. 

 Inflamação crônica; 

 Neoplasias. 

Lesão tóxica da medula óssea: Infecções: 

 Radio e quimioterapia; 

 Drogas (fenilbutazona e estrógeno). 
 Ehrlichia canis; 

Fonte: (modificado de STOCKHAM; SCOTT, 2011; GONZÁLEZ; SILVA, 2008). 
 

Anemia não responsiva por eritropoiese ineficiente (tabela 6) pode apresentar 

uma medula óssea hiperproliferativa, mas com uma relação entre a população de 

células mielóides e eritróides diminuída e com presença de eritrócitos 

morfologicamente atípicos (KERR, 2003). Devido o comprometimento da síntese de 

DNA necessária para divisão dos eritrócitos precursores nos casos deficiência de 

folato ou cobalamina (vitamina B12) ocorre a macrocitose ou até mesmo 

megalocitose. Já em caso de deficiência de ferro e ou cobre, ocorre uma síntese 

inadequada de hemoglobina, gerando assim uma anemia microcítica e hipocrômica 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011). A anemia arregenerativa imunomediada é provocada 

por hipoplasia ou aplasia eritróide acentuada, porém encontra-se série eritróide 
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presente na medula, devido à interrupção da maturação ou por hiperplasia eritroide 

persistente concomitante com anemia, gerando assim uma anemia acentuada 

normocítica normocrômica e as vezes anemia esferocítica (STOCKHAM; SCOTT, 

2011). 

 

Tabela 6 - Causas de anemia não responsiva por eritropoiese ineficiente em cães. 

Mecanismo Causas relacionadas: 

Diminuição na síntese do 
DNA 

 Deficiência de vitamina B12; 

 Deficiência de folato; 

 Diminuição da síntese de hemoglobina; 

 Deficiência de ferro; 

 Deficiência de vitamina B6; 

 Deficiência de cobre; 

 Intoxicação por chumbo. 

Anormalidade na 
maturação 

 Anemia arregenerativa imunomediada; 

 Diseritropoise em cães da raça English Springer Spaniel. 

Fonte: (modificado de KERR, 2003; STOCKHAM; SCOTT, 2011; GONZÁLEZ; SILVA, 2008). 
 

A classificação morfológica da anemia inicialmente leva em consideração o 

diâmetro das hemácias (macrocítica, microcítica e normocítica) e a concentração de 

hemoglobina das células (hipocrômica e normocrômica). Os índices eritrocitários 

são: volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) (GONZÁLEZ; SILVA, 2008).  Além disso, devem ser 

considerados o valor do RDW e a visualização microscópica do esfregaço 

sanguíneo (GONÇALVES et al., 2014). 

A anemia normocítica normocrômica está presente nos estágios iniciais de 

todas as anemias, mas sua persistência caracteriza uma anemia não responsiva, 

causada pela depressão seletiva da eritropoiese em doenças crônicas como 

infecções, doença renal crônica, malignidades e certas desordens endócrinas 

(GONZÁLEZ; SILVA, 2008). As anemias normocíticas hipocrômicas são raras, mas 

podem ser encontradas quando os eritrócitos estão hipocrômicos, por eritrócitos 

imaturos ou deficiência de ferro. Quando encontrada deve-se analisar a fonte, pois 

os valores podem não ser acurados ou os valores de referencia inapropriados 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

A anemia macrocítica normocrômica é bastante comum em anemias 

regenerativas por perda de sangue ou hemólise, mas também pode estar associada 

a uma eritropoiese diminuída (STOCKHAM; SCOTT, 2011). Em cães da raça Poodle 

os eritrócitos macrocíticos normocrômicos podem não ser acompanhados por 
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anemia (GONZÁLEZ; SILVA, 2008). Anemia macrocítica hipocrômica é tipicamente 

observada pela presença de eritrócitos imaturos, provavelmente causados por perda 

de sangue ou hemólise, porém devem-se passar alguns dias para ser aparente 

(BICALHO; CARNEIRO, 2006). Em algumas doenças, como a estomatocitose 

hereditária das raças Schnauzer Miniatura e Malamute do Alaska células 

macrocíticas e hipocrômicas podem ser encontradas (STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

A anemia microcítica normocrômica pode ocorre por uma deficiência de ferro 

discreta ou em progressão da insuficiência hepática (STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

Cães Akitas sadios podem apresentar eritrócitos microcíticos normocrômicos 

(BICALHO; CARNEIRO, 2006). Anemia microcítica hipocrômica é decorrente da 

síntese defeituosa de hemoglobina causada por deficiência de ferro, cobre e 

vitamina B6, ou também por toxicidade por drogas (cloranfenicol) ou químicos 

(chumbo), pois estes agentes bloqueiam a síntese de hemoglobinas, formando 

eritrócitos microcíticos. (GONZÁLEZ; SILVA, 2008). 

Segundo Stockham e Scott (2011) não é fisiologicamente possível produzir 

eritrócitos hipercrômicos porque a síntese de hemoglobina é interrompida em um 

precursor de eritrócito quando uma hemoglobina ideal é atingida dentro do 

citoplasma. As principais causas de anemias relacionadas à classificação 

morfológica estão apresentadas na tabela 7. 

Visto que a anemia apresenta-se como um achado clínico geralmente 

secundário a uma doença de base torna-se imprescindível sempre realizar um 

minucioso exame clínico, junto à anamnese completa. Além disso, outros exames 

laboratoriais complementares são considerados de grande valia, como exames 

bioquímicos e o mielograma para que possa ser realizado o diagnóstico da causa da 

anemia (STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

Dentre as causas de anemias mais comuns em cães podemos destacar a 

Erliquiose canina. Essa doença é causada por uma riquétsia, uma bactéria Gram 

negativa, pertencente ao gênero Ehrlichia, Família Rickttsiaceae, Ordem 

Rickettsiales, espécie Ehrlichia canis. As erliquias são bactérias intracelulares 

obrigatórias dos leucócitos (monócitos), multiplica-se por divisão binária e são 

transmitidas pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus (BIRCHARD; SHERDING, 

1998 e FRASER, 1996). Segundo Couto (1998) e Shaw e Ihle (1999) este agente é 

capaz de provocar pancitopenia tanto por destruição imunomediada de células 

circulantes, quanto por anemia hipoplásica. Os achados clínicos na fase aguda 
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incluem febre, anorexia, perda de peso, epistaxe, secreção oculonasal, 

linfadenopatia generalizada, esplenomegalia, hepatomegalia e sinais neurológicos. 

Achados hematológicos incluem anemia discreta a acentuada, trombocitopenia, 

leucocitose ou leucopenia (mais frequente), com hipercelularidade na medula óssea. 

Na fase subclínica os pacientes tornam-se assintomáticos, mas podem apresentar 

alterações hematológicas discretas. No entanto, na fase crônica da doença, o animal 

apresenta palidez de mucosas, lesões oculares (ex: uveíte anterior, hifema e 

hemorragia retiniana), edema periférico e sinais neurológicos causados por 

meningoencefalite. As anormalidades hematológicas são geralmente acentuadas, 

como pancitopenia devido à hipoplasia medular, e levando a uma anemia não 

responsiva. 

Tabela 7 - Classificação morfológica das anemias e as principais causas relacionadas em cães. 

Classificação 
morfológica 

Causas relacionadas 

Normocítica 
normocrômica 

 Hemorragia e hemólise aguda sem tempo para a resposta; 

 Deficiência de ferro (antes de predominar micrócitos); 

 Neoplasias crônicas e inflamação; 

 Transtornos endócrinos (hipotireoidismo e hipoadrenocorticismo);  

 Hipoplasia e aplasia da medula óssea; 

 Intoxicação por chumbo e deficiência de vitamina B12. 

Normocítica 
hipocrômica 

 Raras; 

 Eritrócitos imaturos ou deficiência de ferro. 

Macrocítica 
normocrômica 

 Anemias não regenerativas (diminuição do CHCM ainda não está 
presente); 

 Deficiência de ácido fólico e vitamina B12; 

 Eritrogênese defeituosa (macrocitose do Poodle); 

 Eritroleucemia. 

Macrocítica 
hipocrômica 

 Anemia responsiva; 

 Perda de sangue ou hemólise; 

 Estomatocitose hereditária das raças Schnauzer Miniatura e 
Malamute do Alaska. 

Microcítica 
nomocrômica 

 Deficiência de ferro discreta ou em progressão; 

 Insuficiência hepática causada por doença hepática ou desvios 
portossistêmicos; 

 Cães Akitas. 

Microcítica 
hipocrômica 

 Deficiência de ferro; 

 Deficiência de cobre; 

 Deficiência de vitamina B6 (piridoxina); 

 Perda crônica de sangue: tumores, úlceras. 

Fonte: (modificado de STOCKHAM; SCOTT, 2011; GONZÁLEZ; SILVA, 2008; BICALHO; 
CARNEIRO, 2006). 

 

Devido à maior longevidade dos cães, simultaneamente aumentou também a 

incidência de neoplasias em animais de companhia. As causas da maioria dessas 

neoplasias ainda são desconhecidas, podendo estar implicadas a fatores genéticos, 

agentes infecciosos, exposição à carcinógenos ou radiação e traumatismos (SHAW; 
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IHLE, 1999). Deste modo, existem as neoplasias que afetam diretamente a medula 

óssea, como as doenças mieloproliferativas (neoplasia granulocítica, monocítica, 

eritróide ou megacariocítica), neoplasias linfoproliferativas (linfóide e plasmocítica), 

neoplasias metastáticas (neoplasias primarias em linfonodos, mastócitos, 

carcinomas e sarcomas), levando assim a hipoplasia ou aplasia medular, sendo 

denominadas anemias mielotísicas (STOCKHAM; SCOTT, 2011). Por outro lado, 

existem as síndromes paraneoplásicas, nas quais se encaixa a anemia por doença 

crônica (ADC) secundária a tumores disseminados ou metastáticos, que acarretam 

na diminuição do tempo de vida das hemácias e armazenamento de ferro, levando 

assim a uma anemia normocítica normocrômica. Anemias por perda de sangue 

podem ocorrer em neoplasias gastrointestinais, tumores de mastócitos, 

coagulopatias secundárias, levando à diminuição do teor de hemoglobina e 

resultando em uma anemia microcítica hipocrômica. Anemia hemolítica 

microangiopática ocorre mais frequentemente na hemólise intravascular 

disseminada (CID) e no hemangiossarcoma, devido a alterações morfológicas ou 

fragmentação dos eritrócitos. Por fim anemia hemolítica imunomediada (AHI), ocorre 

secundariamente a vários tipos de neoplasias, devido à destruição prematura dos 

glóbulos vermelhos. De uma forma geral cães com neoplasias podem apresentar 

valores hematológicos bem variáveis, desde leucocitose até leucopenia, 

trombocitopenia e hiperproteinemia (SHAW; IHLE, 1999). 

 A babesiose canina é uma doença parasitária de características hemolíticas, 

transmitida por carrapatos. A anemia ocorre pela infecção das hemácias por 

hematozoários do gênero Babesia spp. A doença pode ter um curso hiperagudo no 

qual levará o animal ao choque e morte súbita; agudo, causando hemólise 

intravascular, icterícia, palidez de mucosas, anorexia, letargia, esplenomegalia, 

hemoglobinúria e febre; ou crônico, que pode causar febre, inapetência, perda de 

peso e outros. O perfil hematológico apresenta anemia com evidência da resposta 

regenerativa (reticulocitose), a menos que ocorra uma queda acentuada do 

hematócrito no inicio do curso da doença. A leucocitose é frequente nos casos 

hiperagudos e agudos, sendo também observadas neutrofilia, neutropenia, 

linfocitose e eosinofilia. Observa-se também trombocitopenia de moderada a 

acentuada, que pode estar ligada a infecções intercorrentes por Ehrlichia canis 

(SHAW; IHLE, 1999; TILLER; SMITH, 2003; TABOADA, 1998 apud GUIMARÃES, 

2011). e BIRCHARD; SHERDING, 1998). 
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A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é a doença renal mais comum em cães e 

está associada a lesões renais irreversíveis e progressivas com a perda das suas 

capacidades metabólicas, endócrina e excretora. Essa doença é uma causa 

importante de mortalidade de caninos em idade avançada, mas pode ocorrer em 

qualquer idade (SHAW; IHLE, 1999). A IRC é multifatorial, pode ser congênita ou 

hereditária, ou ser secundária a enfermidades adquiridas (Hiperpatireoidismo 

secundário) (KERR, 2003). A maioria dos cães com doença renal crônica se 

encontra anêmico, devido à produção inadequada de eritropoietina, tempo de vida 

eritrocitária diminuída, resposta diminuída da medula óssea à eritropoietina e outros 

fatores como hemorragias provocadas por úlceras urêmicas ou lesão vascular. Na 

IRC a anemia é classificada em anemia normocítica normocômica não responsiva 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

Como já citado alguns distúrbios nutricionais podem fomentar a anemia, 

dentre elas, a deficiência de ferro que ocorre em casos onde se tem um aumento da 

sua utilização (ex: durante o crescimento e prenhez) e em casos de redução da 

absorção intestinal de ferro por hemorragias ou perda de sangue. Pode se originar 

ainda de neoplasias com necrose tecidual, traumatismo, coagulopatias e várias 

doenças gastrointestinais que causam hematêmese, melena ou hematoquesia 

(BIRCHARD; SHERDING, 1998). Além disso, parasitas ou perda cutânea de sangue 

por pulgas ou carrapatos estão associados à anemia ferropriva (STOCKHAM; 

SCOTT, 2011). A anemia pode ser responsiva ou não responsiva, inicialmente pode 

ser normocítica normocrômica, passando à microcítica normocrômica e 

posteriormente a microcítica hipocrômica, trombocitose e hipoproteinemia 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011; TILLER; SMITH, 2003 e BIRCHARD; SHERDING, 

1998). 

3.3 METODOLOGIA  

No presente estudo, foi realizada a pesquisa no arquivo de hemogramas, da 

Clínica Veterinária Buzolin, no município de Santa Cruz do Rio Pardo – SP, entre o 

período de 01 de fevereiro de 2014 a 16 de setembro de 2015. 

Foram analisados 1929 exames realizados no contador hematológico 

automático BC-2800Vet no Laboratório Clínico da mesma instituição com intuito de 

avaliar o número de animais atendidos que apresentaram anemia e posteriormente 

relacionar com as etiologias diagnosticadas. 
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Para isso, foi avaliado o Eritrograma em busca de cães que apresentassem 

contagem de hemácias abaixo de 5,5 x 106/μL, concentração de hemoglobina abaixo 

de 12 g/dL e ou volume globular (VG) abaixo de 37%. Adicionalmente, foram 

coletados os valores da contagem de plaquetas (valores de referência 200 – 500 x 

109/L) e a contagem total de leucócitos (valores de referência 6.0 – 17.0 x109/L). 

A rotina da clínica veterinária não realiza contagem diferencial de leucócitos e 

exame da série vermelha em microscópio óptico; por isso, optou-se por não realizar 

a classificação dos tipos de anemias e não foi realizada a caracterização do tipo de 

leucocitose ou leucopenia quando presentes. 

Posteriormente foram analisadas as fichas clínicas com todos os detalhes da 

consulta do animal, incluindo exames solicitados, avaliação clínica, histórico e 

anamnese, consultas anteriores, dados do animal e do proprietário e o diagnóstico 

atribuído a estes animais. 

Foi realizada uma estatística descritiva para os dados coletados. Foram 

selecionados os 6 diagnósticos mais prevalentes para serem discutidos neste 

trabalho. 

3.4 RESULTADOS 

Dos 1929 exames analisados, 232 cães apresentaram anemia (12%). 

Desses, 35 cães apresentaram leucograma e plaquetograma normais (15,0%). Além 

disso, 19 cães apresentaram apenas leucocitose (8,1%) e 5 cães apenas leucopenia 

(2,1%). A trombocitose esteve presente em 20 casos, sendo 9 casos (3,8%) como 

achado único e outros 11 casos (4,74%) relacionada a leucocitose. No total, foram 

diagnosticados 153 casos de trombocitopenia (65,9%), sendo 40 casos (17,2%) 

trombocitopenia relacionados à leucopenia, 36 casos (15,5%) associados à 

leucocitose e apenas trombocitopenia em 77 cães (33,1%). Nenhum cão apresentou 

leucopenia e trombocitose (0%) e 45 animais foram a óbito (19,3%). 

Os seis diagnósticos mais prevalentes neste estudo foram: Erliquiose Canina; 

Babesiose e Erliquiose Canina; Neoplasias; Insuficiência Renal Crônica; Cinomose 

Canina e Piometra.  

Do total de cães anêmicos 84 casos apresentavam erliquiose canina (36,2%). 

Desse total 28 apresentaram leucopenia e trombocitopenia (33,3%), 12 

apresentaram leucocitose e trombocitopenia (14,2%) e 44 apresentaram apenas 



33 
 

trombocitopenia (52,3%). Três cães (3,5%) dos cães diagnosticados com erliquiose 

vieram a óbito. 

Dos 232 cães selecionados, em 27 casos os animais clinicamente foram 

diagnosticados como apresentando infeção mista de Babesiose e Erliquiose Canina 

(11,6%). Desses, 5 cães apresentaram leucopenia e trombocitopenia (18,5%), 6 

apresentaram leucocitose e trombocitopenia (22,2%), 16 apresentaram apenas 

trombocitopenia (59,2%). Quatro animais (14,1%) vieram a óbito dos 27 

diagnósticos. Somando-se os casos de erliquiose isolada aos casos de infecção 

concomitante com babesia, foram totalizados 111 casos (47%) de erliquiose, sendo 

que esses representaram 72,5% dos casos de trombocitopenia.  

Os 18 casos de neoplasia que apresentaram anemia representaram 7,7% 

dentre os animais anêmicos. Desses, 1 animal apresentou leucopenia e 

trombocitopenia (11,1%), 3 apresentaram apenas leucocitose (16,6%), 6 

apresentaram leucocitose e trombocitopenia (33,3%), 3 apresentaram apenas 

trombocitopenia (16,6%), 2 apresentaram leucocitose e trombocitose (11,1%), 3 

apresentaram leucograma e plaquetograma (16,6%). Dos 18 cães com Neoplasias, 

7 vieram a óbito (38,8%). 

De 232 cães que apresentaram anemia, foram diagnosticados 15 casos de 

insuficiência renal crônica (6,4%). Destes 15 cães IRC, 1 apresentou apenas 

leucopenia (6,6%), 1 apresentou leucocitose e trombocitopenia (6,6%), 4 

apresentaram apenas trombocitopenia (26,6%), 1 apresentou leucocitose e 

trombocitose (6,6%), 4 apresentaram leucograma e plaquetograma normais (26,6%), 

2 apresentaram apenas trombocitose (13,3%). Onze (73,3%) dos 15 animais com 

IRC vieram a óbito. 

Doze animais (5,1%) dos 232 cães anêmicos avaliados foram diagnosticados 

para cinomose canina (5,1%). Desses, 1 apresentou leucopenia e trombocitopenia 

(8,3%), 2 apresentaram leucocitose e trombocitopenia (16,6%), 6 apresentaram 

leucograma e plaquetograma normais (50%) e 3 apresentaram apenas 

trombocitopenia (25%). Metade (50%) dos 12 cães com cinomose evoluíram para 

óbito. 

A piometra foi o diagnóstico de 5 cães (2,1%) dos 232 diagnosticados com 

anemia, onde 1 cadela apresentou apenas leucocitose (20%), 1 apenas 

trombocitopenia (20%), 1 apresentou apenas trombocitose (20%). Uma cadela 

apresentou leucocitose e trombocitopenia (20%), enquanto outra apresentou 
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leucocitose e trombocitose (20%). Das 5 cadelas com piometra, nenhuma veio a 

óbito (0%). 

 

3.5 DISCUSSÃO 

No presente trabalho 12% dos animais avaliados apresentaram anemia, 

corroborando com os achados de Alonso (2012) que descreveu a prevalência de 

15,9% (347/2184 animais) de anemia em levantamento realizado no Hospital 

Veterinário da Universidade de Brasília. Por outro lado, em levantamento de 2087 

hemogramas caninos realizados no Centro de Ciências Agroveterinárias CAV-

UDESC, 668 animais (32%) estavam anêmicos (DIAS et al., 2013). 

No presente estudo houve o predomínio de animais trombocitopênicos (75%), 

sendo que a maioria destes foi clinicamente diagnosticado para erliquiose ou 

erliquiose associada à babesiose. No entanto, Almosny (1998) descreveu que a 

redução do número de plaquetas circulantes pode decorrer de muitas causas, 

incluindo erros na amostragem e na colheita de sangue e no transporte das 

amostras. Por isso, o diagnóstico de erliquiose não deve ser baseado 

exclusivamente na presença de trombocitopenia, associando-se anamnese e 

exames complementares (testes rápidos e PCR). 

Do total de cães anêmicos 45 foram a óbito (19,3%). A causa mortis dos 

animais não foi determinada, contudo a anemia pode ter sido um fator complicador 

ou mesmo levar ao óbito os animais por choque hipovolêmico ou edema pulmonar 

agudo (FRY & MCGAVIN, 2007). D’Avila (2011) em levantamento de casos de 

anemias descreveu que dos 48 pacientes anêmicos analisados, 13 vieram a óbito 

natural e 5 foram eutanasiados, totalizando (37,5%) de óbitos. 

A erliquiose canina foi o achado mais prevalente entre as causas 

diagnosticadas (36,2%), corroborando com vários autores. Esses associaram a 

erliquiose a anemia em 41,6% dos casos (Sousa et al., 2010), em 60% (Albernaz et 

al., 2007; Meneses et al., 2008) e em 77,9% dos casos (Mendonça, et al., 2005). As 

variações de prevalência descritas para a associação entre erliquiose e anemia em 

cães podem estar relacionadas às regiões onde foram realizados os trabalhos e ao 

número de casos descritos.  

Outra alteração laboratorial marcante foi à trombocitopenia em 100% dos 

casos de Erliquia, o qual corrobora parcialmente com os achados de Mendonça et al. 
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(2005) e Albernaz et al. (2007) que descreveram a trombocitopenia em 87,1% e 

76,7% dos casos, respectivamente. Entretanto, a trombocitopenia não foi um achado 

relevante para Sousa et al. (2010), tendo representado apenas 29,1% dos casos. No 

presente estudo a trombocitopenia encontrada em 100% dos casos de erliquiose 

deve-se ao fato de este parâmetro ser utilizado para o diagnóstico clínico da doença, 

sendo confirmada posteriormente pelo tratamento terapêutico. O diagnóstico 

laboratorial de erliquiose pode ser feito pela observação da E. canis em esfregaços 

de sangue, pela reação em cadeia da polimerase (PCR), imunofluorescência indireta 

(IFI), e lesões hemorrágicas micro e macroscópicas (BIRCHARD; SHERDING, 1998; 

NELSON, 1998; TILLER; SMITH, 2003; AGUIAR, et al. 2007). 

A pancitopenia, foi presenciada em 33,3% dos casos de erliquia, diferindo de 

Albernaz et al. (2007), que observaram este achado em apenas em 10,1% dos 

casos. A Pancitopenia, segundo Harrus et al. (1997 apud ALBERNAZ et al., 2007), é 

característica da fase crônica da doença e pode ser consequência da supressão da 

medula óssea, com falha na produção das células sanguíneas e por anemia 

hipoplásica. 

A babesiose canina apresenta um perfil hematológico de anemia regenerativa 

(reticulocitose), a menos que ocorra uma queda acentuada de hematócrito no inicio 

do curso da doença. A leucocitose é frequente nos casos hiperagudos e agudos, 

sendo também observadas neutrofilia, neutropenia, linfocitose e eosinofilia 

(TABOADA, 1998 apud GUIMARÃES, 2011). Frequentemente, há trombocitopenia 

discreta a acentuada, que pode estar ligada a infecções intercorrentes por Ehrlichia 

canis (SHAW; IHLE, 1999; TILLER; SMITH, 2003 e BIRCHARD; SHERDING, 1998). 

Em nosso estudo não foram descritos casos de babesiose canina separadamente, 

sendo o diagnóstico baseado na presença de anemia e trombocitopenia. 

O estudo mostrou que dos cães diagnosticados com Ehrlichia canis (total de 

111), a Babesia spp. esteve presente em 24,3% dos casos. Este achado diverge de 

outros estudos respectivos que descreveram esta associação em 13,8% (Miranda et 

al., 2011), 3,6% (Mendonça, et al., 2005) e 3,4% (Moreira et al., 2002). Este dado 

pode ser influenciado de acordo com o método diagnostico utilizado, pois nem 

sempre é possível encontrar a Babesia spp. em esfregaço sanguíneo, além do mais 

o animal pode apresentar-se assintomático (PINTO, 2009).   

As neoplasias como já descrito podem levar a anemia por alguns fatores, 

como reposição de células hematopoiéticas na medula e mieloftise (STOCKHAM; 



36 
 

SCOTT, 2011). No presente estudo 7,7% dos casos de anemia foram relacionados a 

animais com neoplasias. Outros autores relatam valores ainda mais expressivos, 

como Alonso (2012) e D’Avila (2011) que descreveram, respectivamente, 27 e 

35,4% de casos de anemia associada a neoplasias. Nestes casos a anemia pode 

ser considerada com síndrome paraneoplásica (SPN) e a melhora dos parâmetros 

hematológicos podem ser um importante fator prognóstico em animais em 

tratamento. Por outro lado, a anemia pode ser secundária a invasão medular por 

tecido neoplásico (mieloptise), causando anemia arregenerativa, não sendo, nesses 

casos, considerada uma SPN. Além disso, a hiporexia, a anorexia pode contribuir 

para a anemia (FINORA, 2003; OGILVIE, 2004; CÁPUA et al., 2011, MANGIERI, 

2009 apud OLIVEIRA ET AL., 2013). Segundo Shaw e Ihle (1999), de uma forma 

geral cães com neoplasias podem apresentar valores hematológicos bem variáveis, 

desde uma leucocitose a uma leucopenia, trombocitopenia e hiperproteinemia. O 

qual corroborou com os achados desse trabalho, onde houve predominância de 

leucocitose e trombocitopenia nos casos de anemia por neoplasias. 

A insuficiência renal crônica representou 6,4% dos casos de anemia. 

Segundo Stockham e Scott (2011), maioria dos cães com doença renal crônica 

apresenta anemia normocítica normocrômica não responsiva devido à produção 

inadequada de eritropoietina, tempo de vida eritrocitário diminuído, resposta 

diminuída da medula óssea à eritropoietina e outros fatores como hemorragias 

provocadas por úlceras urêmicas ou lesão vascular. Pöppl, González e Silva (2004), 

observaram no hemograma de cães com IRC o predomínio de leucocitose.  Por 

outro lado, Brum et al. (2012), observaram a presença 52% de trombocitopenia, 28% 

leucopenia e 36% leucocitose. Em nosso estudo o leucograma e o plaquetograma 

não apresentaram alterações consistentes nos animais com IRC. A trombocitopenia 

associada a IRC pode ocorrer em função dos focos hemorrágicos que levam ao e a 

perda dos fatores envolvidos na coagulação sanguínea. Além disso, a função 

diminuída da medula óssea também contribui para a diminuição das plaquetas 

(MACDOUGALL, 2001 apud BRUM, 2012). Dos 15 casos de insuficiência renal 

crônica relatos neste trabalho, 11 (73,3%) evoluíram a óbito até o final da pesquisa. 

A cinomose canina foi encontrada em 5,1% dos casos de anemia. Esse 

achado foi descrito em 48,3%, 61%, 74,2% e 88,9% dos casos de cinomose 

descritos por Santos et al. (2012), Silva et al. (2005), Marchinski e Laposy (2008) e 

Almeida et al. (2009), respectivamente. Metade dos animais apresentaram 
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leucograma e plaquetograma normais, corroborando com Marchinski e Laposy 

(2008) e Santos et al. (2012) que relataram 59,2 e 45,6%, respectivamente.  

Apesar da piometra ser uma doença importante na clínica médica foram 

descritos apenas 5 casos de piometra associado a anemia no presente estudo. A 

anemia nesses casos é normocítica normocrômica e ocorre devido ao efeito 

supressor das toxinas bacterianas na medula óssea. Se tornar-se crônica, a anemia 

pode evoluir para microcítica hipocrômica. Porém, corrigindo-se a piometra a 

reversão da anemia ocorre naturalmente (COUTO, 1998; STOCKHAM; SCOTT, 

2011). O achado hematológico mais prevalente nos animais com piometra foi a 

leucocitose e a trombocitopenia, corroborando com Mamão (2013), o qual descreveu 

anemia normocítica hipocrômica, leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda 

regenerativo, monocitose e trombocitopenia. Souza et al. (2014) relataram contagem 

total de leucócitos normais em 29,79% dos animais com piometra, com leucocitose 

em 70,21%, contagem de plaquetas normal em 70,2% dos casos, trombocitopenia 

em 23,40%, trombocitose em 4,26%. 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados no presente estudo demonstraram que aproximadamente 1 em 

cada 10 cães atendidos na clínica veterinária durante período de 01 de fevereiro de 

2014 a 16 de setembro de 2015 apresentaram anemia. Isto demonstra como este 

achado clínico é um importante parâmetro na rotina de atendimentos de pequenos 

animais, no qual na maioria ou todos os casos esta relacionada à doença 

secundaria, sendo um achado relevante para o diagnóstico da doença principal e 

também podendo ser usado como um fator de prognóstico durante o tratamento. 

As hemoparasitoses foram as principais causas de anemias em nosso estudo, 

o que corrobora com as descrições de outros autores e pode ser explicada pelo 

clima da região, bastante favorável a manutenção dos vetores (carrapatos) dessas 

doenças. 

A infecção por Ehrlichia canis foi a mais prevalente neste estudo, onde 100% 

dos cães apresentaram trombocitopenia, acredita-se isto ocorreu divido ao método 

diagnostico usado, sendo por presença de sinais clínicos e achado laboratorial de 

trombocitopenia. O qual não corroborou com alguns autores, pois nem sempre o 

fator trombocitopênico, é indicativo de erliquiose canina. Portanto para que possa 
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ser fechado o diagnóstico, necessita-se do auxilio de outras ferramentas 

diagnósticas como observação da E. canis em esfregaços de sangue, (PCR), 

imunofluorescência indireta (IFI). 
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Tabela 1 - Casos clínicos acompanhados em cães durante o estágio curricular supervisionado, 

realizado no período de 03 de agosto a 27 de outubro de 2015. Clínica Veterinária 
Buzolin. 

CASOS CLÍNICOS 
Nº DE 

CASOS FREQUENCIA% 
Erliquiose canina 39 24,84 
Babesiose canina 1 0,63 

Cinomose 7 4,45 
Parvovirose 1 0,63 

Traqueobronquite 
Infecciosa Canina 17 10,82 
Insuficiência renal 

crônica 4 2,54 
Gastroenterite 10 6,36 

Dermatite alérgica à 
picada de pulga 

(DAPP) 4 2,54 
Sarna demodécica 4 2,54 
Sarna sarcóptica 2 1,27 

Reação alérgica a 
picada de inseto 1 0,63 
Sarna otodécica 2 1,27 

Seborreia 6 3,82 
Miíase 4 2,54 

Dermatofitose 6 3,82 
Piodermite 5 3,18 
Dermatite 8 5,09 

Otite 9 5,73 
Envenenamento 2 1,27 

Acidente crotálico 1 0,63 
Pseudociese 1 0,63 

Tumor venéreo 
transmissível 2 1,27 

Linfoma cutâneo 5 3,18 
Fibrossarcoma oral 1 0,63 

Melanoma oral 1 0,63 
Melanoma membro 

anterior 1 0,63 
Espondilose 3 1,91 

Síndrome da calda 
equina 2 1,27 

Displasia coxofemural 2 1,27 
Luxação de patela 1 0,63 
Fratura membro 

posterior 3 1,91 
Fratura membro anterior 1 0,63 

Fratura de sacro 1 0,63 

Total 157                100 
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Tabela 2 - Casos clínicos acompanhados em gatos durante o estágio curricular supervisionado, 

realizado no período de 03 de agosto a 27 de outubro de 2015. Clínica Veterinária 
Buzolin. 

CASOS 
CLÍNICOS 

Nº DE 
CASO FREQUENCIA% 

Vírus da 
Imunodeficiência 

Felina 2 10,52 

Rinotraqueíte 
Infecciosa Felina 3 15,78 

Dermatofitose 2 10,52 
Dermatite atópica 1 5,26 

Pseudomicetoma 
dermatofítico 1 5,26 

Insuficiência renal 
crônica 2 10,52 

Gastroenterite 5 26,31 

Miíase 2 10,52 
Sarna Notoédrica 1 5,26 

Total  19      100 
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Tabela 3 - Procedimentos cirúrgicos acompanhados em cães e gatos durante o estágio 

supervisionado realizado no período de 03 de agosto a 27 de outubro de 2015, na 
Clínica Veterinaria Buzolin. 

 

 

PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS CÃES % GATOS % TOTAL TOTAL% 

Ovário Salpingo histerectomia 13 28,88 3 50 16 31,37 

Orquiectomia 5 11,11 1 16,66 6 11,76 

Retirada de tártaro 5 11,11 0 0 5 9,80 

Mastectomia unilateral 3 6,66 0 0 3 5,88 

Piometra 3 6,66 0 0 3 5,88 

Cesariana 1 2,22 1 16,66 2 3,92 

Amputação de membro torácico  1 2,22 0 0 1 1,96 

Laparotomia exploratória  1 2,22 0 0 1 1,96 

Ressecção de nódulos cutâneos  6 13,33 1 16,66 7 13,72 

Enucleação ocular 1 2,22 0 0 1 1,96 

Gastrotomia  1 2,22 0 0 1 1,96 

Anastomose intestinal 1 2,22 0 0 1 1,96 

Ressecção de melanoma oral 1 2,22 0 0 1 1,96 
Ressecção de fibrossarcoma 

oral 1 2,22 0 0 1 1,96 

Ressecção de nódulo oral 1 2,22 0 0 1 1,96 

Correção de hérnia inguinal  1 2,22 0 0 1 1,96 

TOTAL 45 100 6 100 51 100 


