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APRESENTAÇÃO 

 

Nos últimos anos os animais de companhia vêm apresentando maior qualidade de 

vida o que tem proporcionado uma maior longevidade, a qual está relacionada com uma 

maior conscientização dos tutores em relação aos cuidados com a saúde dos seus animais. 

Essa atenção tem possibilitado o diagnóstico de diversas patologias que muitas vezes são 

detectadas na fase inicial, proporcionando a realização mais efetiva de protocolos de 

tratamento e consequentemente, melhor prognóstico dos pacientes. 

Dentre as enfermidades que podem ser detectadas estão as neoplasias. Nos últimos 

anos tem-se verificado casos mais frequentes de neoplasias hematopoiéticas na rotina de 

clínica médica de pequenos animais. No entanto, apesar de comumente serem relatadas, 

ainda há muitas dúvidas dos clínicos quanto às formas de diagnóstico, seja sob o ponto de 

vista clínico ou com relação aos exames disponíveis que podem ser solicitados. 

Dependendo da neoplasia hematopoiética, os achados clínicos podem ser 

inespecíficos, o que podem se confundir com outras enfermidades, comprometendo o 

prognóstico dos pacientes acometidos, visto que em alguns casos as neoplasias têm curso 

muito agudo. 

Assim, torna-se muito importante um maior conhecimento sobre o 

comportamento das neoplasias sanguíneas em pequenos animais, principalmente no que diz 

respeito aos recursos diagnósticos. Nesse sentido, abordaremos aqui inicialmente um estudo 

sobre mielograma, exame relevante para o diagnóstico definitivo das neoplasias 

hematopoiéticas e cuja interpretação ainda desperta muitas dúvidas entre os clínicos. Em 

seguida apresentaremos casos clínicos sobre diferentes tipos de neoplasias sanguíneas para 

melhor compreensão sobre o assunto. 

Tenham uma excelente leitura! 

Michelle Costa e Silva 

Isaac Neto Goes da Silva 
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RESUMO 

A medula óssea é o principal órgão hematopoiético possuindo 
microambientes complexos para o desenvolvimento estrutural e 
nutricional, diferenciação, proliferação, maturação e liberação de 
células sanguíneas para circulação. Sua avaliação pode ser realizada 
por citologia aspirativa, onde os esfregaços fornecem a avaliação 
morfológica das células hematopoéticas e determinação das 
proporções celulares. Assim, a citologia de medula óssea auxilia o 
clínico no diagnóstico de diferentes distúrbios hematopoiéticos, 
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Palavras-chave:  

Mielograma 

Hematologia 

Animais domésticos 

nas doenças causadas por hemoparasitas e na pesquisa de 
metástase em medula. O sucesso dessa alternativa diagnóstica 
reside na habilidade do patologista clínico em coletar a amostra, 
preparar e ler a lâmina, bem como na capacidade interpretativa do 
clínico veterinário. Como o tema mielograma é pouco abordado 
no meio veterinário, este trabalho propõe apresentar e discutir a 
partir da literatura, diferentes achados da citologia de medula de 
cães e gatos. Embora a citologia seja eficaz e simples pesquisas 
envolvendo a otimização da técnica como citometria, 
imunodiagnósticos e colorações especiais, fazem parte do futuro 
diagnóstico do mielograma. 

  

  

 

MYELOGRAMA: CYTOLOGICAL FINDINGS IN THE SPIRAL OF 
DOGS AND CATS AND THEIR DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Myelogram 

Hematology 

Domestic animals 

Bone marrow is the main hematopoietic organ with complex 
microenvironments for structural and nutritional development, 
differentiation, proliferation, maturation and release of blood cells 
for circulation. Its evaluation can be performed by aspiration 
cytology, where the smears provide the morphological evaluation 
of the hematopoietic cells and determination of the cellular 
proportions. Thus, bone marrow cytology assists the clinician in 
the diagnosis of different hematopoietic disorders, in diseases 
caused by hemoparasites and in the investigation of marrow 
metastasis. The success of this diagnostic alternative resides in the 
clinical pathologist's ability to collect the sample, prepare and read 
the slide, as well as in the interpretive capacity of the veterinarian. 
As the myelogram theme is rarely addressed in the veterinary 
environment, this paper proposes to present and discuss, from the 
literature, different findings from the cytology of spinal cord of 
dogs and cats. Although cytology is effective and simple research 
involving the optimization of the technique such as cytometry, 
immunodiagnostics and special stains, they are part of the future 
diagnosis of the myelogram. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A medula óssea é o principal órgão hematopoiético localizado nas cavidades 

centrais dos ossos axiais e longos. Ela consiste em um sistema sinusoidal revestida por uma 

única camada de células endoteliais, células hematopoiéticas, tecido adiposo, células 

reticulares de suporte e matriz extracelular (WEISS; WARDROP, 2010; STACY; HARVEY, 

2017).  O exame citológico, de uma amostra de medula óssea obtida por punção aspirativa, 

é útil para averiguar anormalidades nas células do sangue periférico. Tais como, casos 

persistendes de anemia não regenerativa, neutropenia, trombocitopenia, gamopatia e suspeita 
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de doença medular neoplásica (COWELL, 2014). São poucas as contraindicações em 

aspirados de medula óssea, contudo, a contenção, sedação e a anestesia podem oferecer mais 

risco ao paciente do que o procedimento em si (THRALL, 2015). 

Apesar da citologia de medula ter sua relevância diagnóstica, ela vem sendo 

negligenciada pelos clínicos, muitas vezes por desconhecer o significado de seus achados e 

sua aplicação na clínica diagnóstica. Assim, este trabalho de revisão teve como objetivo 

relatar os diferentes achados citológicos medulares e abordar a importância da utilização do 

mielograma, como ferramenta de avaliação medular, ressaltando a sua contribuição para o 

diagnóstico de distúrbios hematológicos na clínica de pequenos animais. 

 

2 PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MEDULA ÓSSEA 

 
Para punção aspirativa se faz necessário a utilização de agulhas próprias Illinois ou 

Rosenthal (calibres de 16 a 22 G). Agulhas hipodérmicas convencionais podem ser utilizadas, 

mas tendem a ser obstruídas por fragmento ósseo (ALMEIDA; 2017). 

Os locais mais comumente utilizados para a aspiração de medula óssea em cães são 

o interior dos ossos longos, como extremidade proximal do fêmur, na fossa trocantérica, a 

crista ilíaca e a parte proximal do úmero. A fossa trocantérica e o úmero são os locais 

preferidos em gatos (MULLER, et al. 2009, DEFARGES, et al, 2013).  

A anestesia geral e sedação geralmente fornecem mais riscos para o paciente do que 

a própria coleta, sendo recomendadas em situações em pacientes que possui restrições ao 

posicionamento. Em alguns casos é indicada apenas anestesia local. Deve-se infiltrar o 

anestésico no subcutâneo e no periósteo (HARVEY, 2012). 

As amostras de medula óssea tendem a coagular mais rápido (STACY; HARVEY, 

2017). Dessa forma, após a coleta, a amostra de medula deve ser colocada em tubo com 

EDTA (ácido etilenodiaminotetracetato dissódico) ou em lâminas preparadas 

imediatamente, pois as amostras coaguladas não têm valor diagnóstico. Como alternativa, 

pode-se colocar duas ou três gotas de solução de EDTA 10% na seringa antes da aspiração 

(COWELL, 2014).  

O material deverá ser depositado em uma placa de Petri para identificação e 

maximização das espículas (unidades morfofuncionais), por meio de capilares para 

microhematócrito ou pipetas deve “pescar” as espículas, em seguida colocar uma gota do 

material em lâminas de vidro e posicionar, cuidadosamente, outra lâmina sobre a gota a fim 
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de espalhar rapidamente a amostra, com pouca ou nenhuma pressão manual, para posterior 

extensão realizando a técnica do squash, as duas lâminas são separadas na sequência. A seguir, 

as lâminas são secas ao ar livre e coradas com corante tipo Romanowsky. (ALMEIDA, 2017; 

HARVEY, 2012). 

Caso não se consiga aspirar à medula óssea, mesmo após tentativas em vários locais, 

indica-se a biopsia de fragmento (STOCKHAM; SCOTT, 2011).  

 

3 AVALIAÇÃO DOS ESFREGAÇOS DE MEDULA ÓSSEA  

 
A avaliação deve ser realizada juntamente com o hemograma completo das últimas 

24 horas, dando ênfase nas principais alterações hematológicas. Deve usar a objetiva de 

pequeno aumento (10x) para a avaliação geral do esfregaço para verificar o grau de 

celularidade e a quantidade de gordura presente, e a de grande aumento (100x) para 

contabilidade e análise morfológica celular (Figura 1). A celularidade normal da medula é 

variável, normalmente em animais adultos, cerca de 50% da medula consiste em gordura e 

os outros 50% em células (THRALL, 2015). 

 

Figura 1 – Avaliação do grau de celularidade em medula óssea. Medula hipoplásica (A) e 
hiperplásica (B). Coloração tipo Romanowsky, aumento (100x). 

Fonte: Laboratório de Patologia Clinica Veterinária da Universidade Estadual do Ceará 

 
A relação mieloide – eritroide (M/E) é determinada dividindo o número total de 

células mieloides (incluindo granulocitos maduros) pelo número total de células eritróides 

nucleadas. A razão M / E pode ser estimada após a contagem de 500 a 1.000 células em 

várias áreas diferentes. As contagens são usadas para calcular a razão M / E, enquanto os 

linfócitos e as células diversas são relatados como uma porcentagem de todas as células 

nucleadas. A razão M / E normal de cães é tipicamente entre 0,75 e 2,5, enquanto em felinos, 

A B 
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está entre 1,0 e 3,0. A interpretação da razão M / E deve ser feita em conjunto com o 

conhecimento da celularidade da medula (STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

A avaliação do ferro na medula é realizada através da observação de hemossiderina 

(pigmentos de ferro), que podem variar de amarelo a amarelo-esverdeado ou amarelo-

acastanhado, confirmada utilizando a coloração específica de azul da Prússia (HARVEY, 

2012).  

As preparações de medula óssea também podem ser examinadas para pesquisa de 

organismos como Histoplasma capsulatum, Leishmania spp., Mycobacterium spp., Cytauxzoon felis, 

Babesia spp., Mycoplasma spp., Blastomyces dermatitidis, T. gondii, Ehrlichia spp. e Anaplasma spp., 

Usando as objetivas de 40x ou 50x e 100x, deve-se procurar esses hemoparasitas nas áreas 

do esfregaço mais periféricas, onde geralmente são os melhores locais, porque tendem a 

conter uma maior concentração de macrófagos da medula em comparação com outras áreas 

(COWELL, 2014).  

 

4 CITOMORFOLOGIA DOS COMPONENTES ENCONTRADOS NA MEDULA 

ÓSSEA  

 
A avaliação citomorfológica da medula óssea permite a identificação qualitativa e 

quantitativa dos precursores da série eritroide, geralmente menores do que os da série 

granulocítica. A série granulocítica é representada por mielócitos, metamielócitos, bastonetes, 

neutrófilos, eosinófilos e basófilos. A série monocítica representa em torno de 2% das células 

totais. A série megacariocítica, é a única linha celular hematológica que sofre endomitose e 

aumentam durante a maturação. Os linfócitos e plasmócitos apresentam menos de 2% a 

10%, em cães e gatos respectivamente. Ocasionalmente, podem ser visibilizados osteoblastos 

e osteoclastos, além de células de gordura (adipócitos, lipócitos), células endoteliais, 

fibrócitos ou fibroblastos, mastócitos, células blásticas não identificáveis e núcleos livres 

(STACY; HARVEY, 2017; THRALL, 2015; BAIN, et al,. 2019). 

Para uma avaliação qualitativa da celularidade presente na medula óssea é necessário 

que se tenha um conhecimento da citomorfologia normal para correta diferenciação do tipo 

celular e suas possíveis alterações citológicas, observando as características do citoplasma, 

núcleo e tamanho (Tabela 1), as quais podem ser identificadas de acordo com seu grau de 

maturação (Figura 2). 
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Tabela 1 – Descrição citológica das principais células precursoras hematopoiéticas. 

Estágio celular Descrição citológica 

SÉRIE ERITROIDE 

 Citoplasma Núcleo Tamanho 

Rubriblasto Intensamente basofílico e 
homogêneo, forma uma estreita 
borda ao redor do núcleo. Maior 

relação N:C. 

Núcleo redondo. Cromatina 
finamente granular. Um ou dois 

nucléolos evidentes. 
Grande 

Pró-Rubrícito 
Pouco menos basofílico. Com 
uma estreita borda ao redor do 

núcleo. A relação N:C é um 
pouco menor do que do 

Rubriblasto. 

Núcleo redondo. Cromatina 
frouxa. Nucléolos não evidentes. 

Médio a 
Grande 

Rubrícito basofilico 

Citoplasma basofilico (citoplasma 
azul). Relação N:C menor que os 

do Pró-rubrícitos. 

Núcleo menor que do pró-
rubrícito. Cromatina 

condensada. Nucléolos não 
evidentes. 

Menor que o 
pró-rubricito 

Rubrícito 
policromatofilico 

Citoplasma policromatofilico 
(laranja-vermelho-azulado). 

Relação N:C menor que os do 
Pró-rubrícitos. 

Núcleo menor que do pró-
rubrícito. Cromatina 

condensada. Nucléolos não 
evidentes. 

Menor que o 
pró-rubricito 

Rubrícito 
ortocromatico Citoplasma ortocromatico 

(laranja-vermelho). Relação N:C 
menor que os do Pró-rubrícitos. 

Núcleo menor que do pró-
rubrícito. Cromatina 

condensada. Nucléolos não 
evidentes. 

Menor que o 
pró-rubrícito 

Metarrubrícito  
 

Policromatofílico ou ortocrômico 
Extremamente picnótico e 

parece preto, pequeno, sem um 
padrão de cromatina distinguível. 

Menor que o 
rubrícito 

Policromatófilo 

Coloração rosa-azulado 
(policromatofílico). 

Anucleado 
Maiores que os 

eritrócitos 
maduros 

Eritrócito 
Vermelho-alaranjado 

(ortocrômico) 
Anucleado 

Espécie 
especifica 

SÉRIE MIELOIDE 

Mieloblasto I Azul para azul-acinzentado e não 
contém grânulos visíveis. Maior 

relação N:C 

Núcleo grande. Cromatina 
frouxa e um ou mais nucléolos 

evidentes. 

Grande 

Mieloblasto II Azul para azul-acinzentado e 
grânulos azurofílicos. Maior 

relação N:C. 

Núcleo grande. Cromatina 
frouxa e um ou mais nucléolos 

evidentes. 

Grande 

Pró-Granulócito  Citoplasma aumentado. Presença 
de grânulos primários. Relação 

N:C é menor que a de 
mieloblastos. 

Núcleo grande. Cromatina é 
rendilhada a grosseira. Podem 

conter nucléolos visíveis 

Médio a 
grande 

Mielócito  Citoplasma é azul claro. Contém 
grânulos secundários específicos. 

Os núcleos são redondos a 
ovais. Cromatina densa. 

Nucléolos não evidentes. 

Médio 
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Metamielócito  Citoplasma com grânulos 
secundários incolores, 

eosinofílicos ou basofílicos, 
dependendo da linhagem 

granulocítica. 

Núcleo reniforme. Cromatina 
densa. Nucléolos não evidentes 

Médio 

Bastão/Bastonete  Relação núcleo:citoplasma 
moderada. Citoplasma com 

grânulos secundários incolores, 
eosinofílicos ou basofílicos, 
dependendo da linhagem 

granulocítica. 

Núcleo em forma de “ferradura” 
ou “s” com lados opostos 

paralelos. Nucléolos ausentes. 
Cromatina condensada. 

Pequena 

SÉRIE MONOCÍTICA 

Monoblasto  Citoplasma escasso e homogêneo 
de coloração acentuadamente 
basofílica. Alta relação N:C. 

 

Núcleo grande. Arredondado a 
indentado. Cromatina frouxa. 

Nucleólos evidentes. 

Grande 

Pró-monócito  Citoplasma mais amplo que o 
monoblasto, homogêneo e 

moderadamente basofílico. Alta 
relação N:C 

Núcleo grande. Pleomórfico. 
Cromatina frouxa. Nucléolos 

evidentes. 

Média a grande 

SÉRIE LINFOCÍTICA 

Linfoblasto  Citoplasma escasso, homogêneo 
(variável presença de grânulos 
azurofílicos pode ser vistos em 

células Natural Killers). Coloração 
acentuadamente basofílica. Alta 

relação N:C. 

Núcleo grande, redondo ou oval, 
nucléolos evidentes e cromatina 

de padrão frouxo. 

Grande 

Pró-linfócito  Citoplasma escasso, homogêneo 
(variável presença de grânulos 
azurofílicos pode ser vistos em 

células Natural Killers). Coloração 
basofílica. Alta relação N:C. 

Núcleo grande, ovalado, 
nucléolos não evidentes e 
cromatina discretamente 

condensada. 

Média a grande 

SÉRIE MEGACARIOCITICA 

Megacarioblasto  Citoplasma escasso. 
Acentuadamente basofílico. Alta 

relação N:C 

Núcleo ovalado. Cromatina 
frouxa. Nucléolos evidentes. 

Grande 

Pró-megacariócito  Volume citoplasmático 
moderado. Coloração 

acentuadamente basofílica a 
incolor. 

Núcleos múltiplos (até 05 
unidades) e contínuos em forma 
de lóbulos. Cromatina levemente 

condensada. Nucléolos 
evidentes. 

Grande 

Megacariócito  Citoplasma incolor a 
discretamente basofílico. 

Podendo ser granular 
(megacariócito granular). 

Moderada a baixa relação N:C. 

Núcleo irregular e multilobulado 
(> 05 unidades). Nucléolos não 

evidentes. 

Maior que os 
precursores. 

Fonte: HARVEY, 2012; COWELL, 2014; THRALL, 2015; STACY; HARVEY, 2017; ALMEIDA, 2017 
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Figura 2 – Maturação de células eritrocíticas e granulocíticas em esfregaços de aspirado de 
medula óssea corados por Wright-Giemsa de cães. 

 

A B C D E 

F G H I 

J K L M N 

O P Q R S 

T U V W 
 

Legenda: A, Rubriblasto. B, Pro rubrícito. C, Rubrícito basofílico. D, Rubrícito policromatofílico. E, 
metarubricito. F, eritrócito policromatofílico (reticulócito) formado após extrusão nuclear (esquerda) e um 
eritrócito maduro (direita). G, Mieloblasto. H, promielócito. I, mielócito neutrofílico. J, Metamielócito 
neutrofílico. K, Neutrófilo bastonete. L, neutrófilo maduro. M, mielócito eosinofílico. N, metamielócito 
eosinofílico. O, Bastonete eosinófilico. P, Eosinófilo maduro. Q, mielócito basofílico. R, Metamielócito 
basofílico. S, Bastonete basófilico. T, basófilo maduro. U, Megacarioblasto. V, Pró-megacariócito. W, 
Megacariócito. Coloração de Wright-Giemsa. 
 
Fonte: HARVEY, 2012, Adaptado. 

 

5 DISTÚRBIOS DE CÉLULAS-TRONCO DA MEDULA 

 
Os distúrbios que acontecem às células-tronco da medula óssea são divididos em 

lesões reversíveis, que são lesões que regridem espontaneamente, e lesões irreversíveis de 

células-tronco, onde não há regressão. As principais alterações observadas são as desordens 

mieloproliferativas e as linfoproliferativas. (THRALL. 2015; STOCKHAM; SCOTT, 2011). 
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Hipoplasia 

A medula hipocelular geralmente produz poucas espículas ou, em algumas ocasiões, 

nenhuma resultando em aplasia. Hipoplasias resultam em citopenias na circulação periférica, 

e podem afetar uma série específica ou serem disseminadas por todo o compartimento 

medular. Resultando de condições supressivas (por exemplo, supressão da medula pela 

FeLV), condições hipoplásicas (como insuficiência renal), doenças infecciosas (por exemplo, 

erliquiose crônica, infecção por parvovírus), condições tóxicas (citando a toxicidade por 

estrogênio) e doença hipoplásica idiopática (por exemplo, Síndrome hemofagocítica) (MORAES, 

2010; STOCKHAM; SCOTT, 2011; WALTON et al., 1996). 

Hiperplasia 

A presença de hipercelularidade medular geralmente produz uma grande 

quantidade de espículas medulares, mas ocasionalmente. Podendo ser eficientes ou 

ineficientes associadas a distúrbios apropriados ou inapropriados, e que podem afetar uma 

série ou serem disseminadas. Como por exemplo; Hiperplasia eritroide com eritropiese 

eficiente associada a distúrbio apropriado por uma anemia hemolítica imunomediada ou 

infecciosa. Alterações celulares displásicas também podem ser vistas em medula hiperplásica 

(HARVEY, 2012; COWELL, 2014). 

Mastocitose medular 

A mastocitose medular se deve ao acúmulo de mastócitos na medula óssea, 

podendo ser neoplásico ou não neoplásico. No caso da hiperplasia de mastócitos, é pouco 

descrita em gatos, sendo relatada em cães em condições patológicas variadas (STOCKHAM; 

SCOTT, 2011; SOUSA, et al, 2020), tais como em anemias aplásicas, mielossupressões 

generalizadas, anemias por deficiência de ferro e em neoplasias como o linfoma (STACY; 

HARVEY, 2017).  

Mielofibrose 

Corresponde à substituição de tecido hematopoiético ativo em tecido conjuntivo 

fibroso e colagenoso, sendo que as causas geralmente não são bem conhecidas, sendo rara 

na espécie felina (STOCKHAM; SCOTT, 2011). Em gatos, existe um relato de mielofibrose 

associada à eritropoiese extramedular, resultando em uma rubricitose anormal, com 

infiltração de células eritroides em diversos sítios orgânicos (IWANAGA et al., 2012). 

Mielite  

Caracteriza-se como processo inflamatório da medula óssea, possuindo uma 

resposta muito variável, podendo ter causas inflamatórias infecciosas, tóxicas, traumáticas, 
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entre outras etiologias, seguindo as mesmas classificações utilizadas em outros tecidos 

(BAIN, et al,. 2019).  

Mieloftise 

A mieloftise refere-se à substituição e/ou deslocamento da medula óssea 

hematopoiética ativa por um tecido anormal, provocando sua perda de função. Nesse 

sentido, qualquer proliferação ou infiltração gradativa generalizada pode gerar esse quadro, 

como por exemplo, proliferação de células neoplásicas, mielofibrose e osteopetrose (STACY; 

HARVEY, 2017; STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

Necrose medular 

O processo de necrose medular é um quadro reacionário, sendo classificado por ser 

uma anormalidade predominante, debilitante e progressivo de curso hiperagudo, aguda ou 

crônica, podendo ter causas infecciosas, imunomediadas e neoplásicas, como os linfomas 

(HARVEY, 2012; STOCKHAM; SCOTT, 2011; GIRARDI, et al, 2014).  

Desordens mieloproliferativas 

As desordens mieloproliferativas são caracterizadas pela proliferação sem propósito 

de linhagens celulares não linfoides da medula óssea, com perda da regularidade na 

maturação e tendência de liberação de células anormais, que podem ser classificadas em 

síndrome mielodisplásica, leucemia mieloide aguda e leucemia mielocitica crônica 

(HARVEY, 2012; THRALL. 2015).  

Síndrome mielodisplásica 

Conhecida como pré–leucêmica, ocorre quando há uma anormalidade na 

maturação, considerada por alguns esquemas de classificação como uma neoplasia mielóide. 

Animais têm distúrbios clonais em que há tipicamente hematopoiese ineficiente. A displasia 

de células mielóides pode ser associada à hipocelular, normocelular ou hipercelular 

(MACÊDO et al, 2016; HARVEY, 2012; JACKSON, 2007; HAMID, et al, 2019). 

Leucemias mieloblástica aguda (LMA) e mielocítica crônica (LMC) 

As leucemias são definidas como neoplasias malignas progressivas marcadas por 

uma proliferação desordenada das células hematopoiéticas no sangue e na medula óssea, 

proliferação acima de 20 - 30% do compartimento imaturo nas leucemias agudas, havendo 

replicação clonal anormal substituindo as células normais da medula óssea (STOCKHAM; 

SCOTT, 2011; DAVIS, et al, 2018).  

Em cães as leucemias agudas mais observadas são leucemia mieloblástica aguda (M1 

e M2) e a leucemia mielomonocítica (M4), já em felinos, a maior ocorrência é da síndrome 
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mielodisplásicas (SDM) e leucemias agudas, como eritroleucemia (M6) e a leucemia 

mielomonocítica (M4), geralmente associadas à FIV e FeLV (BIONDO, 2005). 

Animais com distúrbios mieloproliferativos crônicos têm menos de 30% de células 

blásticas na medula óssea com poucas ou nenhumas células blásticas no sangue. Mudanças 

displásicas podem estar presentes em ambos os distúrbios, mas eles tendem a ser mais visíveis 

na SDM. A principal diferença entre esses distúrbios é que ocorrem altos números de um ou 

mais tipos de células sanguíneas e as citopenias frequentemente ocorrem em SDM 

(HARVEY, 2012). 

Desordens linfoproliferativas 

As desordens linfoproliferativas neoplásicas representam as neoplasias 

hemopoiéticas mais comuns dos animais domésticos. Os tumores linfoides sólidos, 

propriamente chamados de linfoma, podem ocorrer com ou sem envolvimento da medula 

óssea. Quando os tumores sólidos e a leucemia linfocítica ocorrem juntos, dessa forma, pode 

não ser possível determinar onde o tumor se originou. Existem duas formas principais de 

leucemia linfocítica: linfoblástica aguda (LLA) e linfocítica crônica (LLC) (JACKSON, 2007; 

STOCKHAM; SCOTT, 2011).  

A LLA tem-se revelado duas vezes mais comum que a LMA, contudo em algumas 

circunstâncias, no início podem ser diagnosticadas como linfoides, porém após a 

imunofenotipagem muitas (cerca de 1/3) têm se revelado como mieloide (COUTO, 2015). 

Raças como Boxers, Basset Hounds e São Bernardo possuem 3 a 4 vezes mais predisposição 

que todas as raças (população de referência) para desenvolver leucemias. (SCHMAIER; 

LAZARUS, 2012). 

Mieloma múltiplo (mieloma dos plasmócitos) é um tumor de linfócito B da medula 

óssea que se manifesta como uma proliferação de plasmócitos. Sendo raro em cães e gatos, 

ocorrendo principalmente em animais idosos (HARVEY, 2012). Gatos com mieloma são 

tipicamente FeLV e FIV negativo e a neoplasia é muito mais propensas as metástases 

diferente dos cães (ALBERTI, et al. 2020). Alterações laboratoriais observadas podem incluir 

uma anemia não regenerativa, trombocitopenia, proteinúria de Bence Jones, hipercalcemia, 

hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, azotemia e hiperviscosidade (ALBERTI, et al. 2020; 

SALZEDAS, et al, 2021).  

As avaliações e identificações das leucemias mieloides e linfoides podem ser 

realizadas com base na caracterização citológica das células presentes na medula óssea 

(Tabela 2). 



Neoplasias Hematopoieticas na Clínica de Pequenos Animais 

16 

Tabela 2 – Subclassificações das leucemias mieloides e linfoides agudas e crônicas. 

LEUCEMIA  
 

DESCRIÇÃO CITOLÓGICA  

LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS 

Mieloide Aguda – Indiferenciada 
(LMA-M0)  

Possui diferenciação mínima, correspondendo por mais de 20% de células 
blásticas. Os blastos normalmente são pequenos, apresentando citoplasma 
agranular, cromatina frouxa e nucléolos evidentes.  

Mieloide Aguda – Mieloblástica 
(LMA – M1)  

Os blastos podem conter granulações e bastonetes de Auer (compostos 
lisossomais), porém, por vezes, também podem lembrar linfoblastos. Podem 
estar presentes outras células como promielócitos hipogranulares.  

Mieloblástica com Maturação 
(LMA-M2)  

A quantidade de blastos situa-se entre 20 – 90% das células nucleadas e 
porcentagem de células monocíticas inferior a 20%. O mieloblasto pode ter 
ou não bastonetes de Auer.  

Mieloide Aguda – Mieloblástica 
com Maturação Variante (LMA-
M2v):  

Os blastos são grandes com granulações azurofílicas destacadas, além de 
bastonetes de Auer. É comum promielócitos, mielócitos e granulócitos 
maduros com dismielopoiese.  

Mieloide aguda – Promielocítica 
Hipergranular (LMA-M3)  

Corresponde a promielócitos com dismielopoiese, exibindo núcleo 
excêntrico, citoplasma com abundante granulação e alguns blastos possuem 
bastonetes de Auer.  

Mieloide Aguda – Promielocítica 
Hipogranular (LMA-M3v)  

Os promielócitos possuem raras granulações citoplasmáticas, bem como 
bastonetes de Auer, contendo ainda núcleos anômalos.  

Mieloide Aguda – 
Mielomonocítica (LMA-M4)  

Consiste em duas linhagens de células neoplásicas, a granulocítica e 
monocítica. Destaca-se que os precursores de monócitos correspondem a 20 
– 80% das células blásticas.  

Mieloide Aguda – 
Mielomonocítica com Eosinofilia 
(LMA-M4eo)  

Possui blastos mieloides, componente monocítico e pelo menos 5% de 
eosinófilos anômalos com hipossegmentação e grandes grânulos basófilos 
anormais em conjunto com grânulos eosinofílicos normais.  

Mieloide Aguda – Monoblástica 
sem Maturação (LMA-M5a)  

Caracterizada pela ocorrência de monoblastos, promonócitos e monócitos 
em mais de 80% das células não eritroides na medula óssea. Sem presença de 
bastonetes de Auer.  

Mieloide Aguda – Monocítica com 
Maturação (LMA-M5b)  

Ocorrência de células monocíticas anômalas, sendo que os monoblastos estão 
em menor número comparando ao subtipo anterior, sendo o componente 
monoblástico inferior a 80% das células não eritroides.  

Eritroleucemia (LMA-M6)  Consiste na presença de mais de 50% de eritroblastos entre as células 
nucleadas da medula óssea, sendo que 30% ou mais do componente não 
eritroide é composto por mieloblasto. Há acentuada diseritropoiese.  

Megacarioblástica (LMA-M7)  Presença de blastos das linhagens megacariocítica e mieloide. Megacariócitos 
em amadurecimento podem estar presentes em grande quantidade.  

LEUCEMIAS LINFOIDES AGUDAS 

Linfoide Aguda – Subtipo I (LLA-
L1)  

Os blastos são pequenos, possuem alta relação núcleo:citoplasma, discreta 
basofilia citoplasmática e raras vacuolizações, cromatina de padrão 
homogêneo, núcleo acentuadamente regular e nucléolo inconspícuo.  

Leucemia Linfoide Aguda – 
Subtipo II (LLA-L2)  

As características são variáveis, sendo o núcleo irregular, podendo apresentar-
se clivado, além de nucléolos que podem ser múltiplos e evidentes.  

Linfoide Aguda – Subtipo III 
(LLA-L3)  

Predominância de grandes blastos com baixa relação núcleo:citoplasma, 
elevada basofilia e frequentes vacuolizações citoplasmáticas, núcleo 
geralmente ovalado com nucléolos múltiplos e evidentes.  

Mista ou Bifenotípica Aguda  Presença de antígenos de superfície citoplasmática ou nuclear tanto da 
linhagem mieloide quanto da linfoide, com blastos das duas linhagens no 
sangue periférico.  

LEUCEMIAS MIELOIDES CRÔNICAS 

Leucemia neutrofílica crônica  Número elevado de neutrófilos maduros no sangue periférico sem 
acompanhamento blástico na medula óssea. Podem exibir granulações 
tóxicas, corpúsculos de Döhle, além de núcleos em anel.  

Leucemia eosinofílica crônica  Eosinofilia persistente com precursores presentes, inclusive blastos no 
sangue. É frequente disgranulopoiese com hipogranulação e vacuolização 
citoplasmática, além de hipolobulação.  

Leucemia basofílica crônica  Elevado número de basófilos, podendo praticamente todos os leucócitos na 
circulação serem basófilos. Disgranulopoiese pode ocorrer como a presença 
de grânulos eosinofílicos e basofílicos na mesma célula.  
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Leucemia monocítica crônica  Caracterizada por notável aumento de monócitos, além de outras alterações 
leucocitárias observadas em casos de LMC.  

Leucemia Mielomonocítica 
Crônica (LMMC)  

A contagem de blastos encontra-se entre 5 e 20%, sendo que a contagem 
diferencial pode chegar a mais de 80% de células monocíticas. Displasias 
podem ser verificadas.  

LEUCEMIA LINFOIDE CRÔNICA 

Leucemia Linfoide Crônica (LLC)  Origem nos linfócitos B. Pode ser típica ou clássica com linfócitos maduros 
em maioria; prolinfocítica, caracterizada pela presença de 11 a 54% de 
prolinfócitos no sangue periférico e mista com até 10% de prolinfócitos e 
frequentemente linfócitos atípicos.  

Fonte: ALMEIDA, 2017, ADAPTADA 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi estudado foi possível verificar que hipoplasia, hiperplasia, 

mieloftise, mielite, necrose medular, mielofibrose, mastocitose medular e neoplasias são os 

principais distúrbios hematológicos observados na medula óssea de cães e gatos. 

A evolução da citologia nos últimos anos revela a potencialidade diagnóstica da 

técnica e apontam para o surgimento de novas pesquisas envolvendo citometria, 

imunodiagnósticos e colorações especiais para melhor padronização do diagnóstico de 

mielograma em animais domésticos.  
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RESUMO 

A síndrome de Sézary é uma variante leucêmica do linfoma cutâneo 
epiteliotrópico em que há presença acentuada das células 
neoplásicas no sangue periférico. Sendo assim, o presente trabalho 
teve como objetivo relatar a ocorrência de síndrome de Sézary em 
cão e em como a patologia clínica atuou no auxílio diagnóstico e 
acompanhamento do paciente. Em janeiro de 2020 foram 
recebidas amostras sanguíneas de um cão, Buldogue Francês, de 7 
anos de idade com sinais lesões alopécicas circulares, 
linfonodomegalia discreta. O animal já havia sido diagnosticado 
com linfoma cutâneo epiteliotrópico, com sua variante síndrome 
de Sézary, sendo tratado com o protocolo quimioterápico de 
Madison-Wisconsin. Em seu histórico havia os seguintes exames: 
hemograma completo, dosagens de alanina aminotransferase, 
fosfatase alcalina, cálcio, creatinina e ureia. Também foram 
solicitados mielograma do paciente, citologia por punção por 
agulha fina dos linfonodos acometidos, ultrassonografia abdominal 
total, exame histopatológico de biopsia cutânea associada a exame 
imunohistoquímico. Nos exames, o animal apresentou alterações e 
no mielograma constatou-se a presença de células neoplásicas na 
medula óssea, pôde-se diagnosticar assim a síndrome de Sézary. 
Conclui-se que os exames como hemograma e citologia se 
mostraram de grande importância para o direcionamento do 
diagnóstico de linfoma e requisição de outros exames, como 
histopatológico e imunoistoquímico, para se constatar de forma 
mais assertiva o tipo de neoplasia que o paciente apresentava, além 
de se mostrarem eficientes em monitorar o estado geral do 
paciente.  

  

  

 
CLINICAL PATHOLOGY IN THE ASSISTANCE OF SEZARY'S 
SYNDROME DIAGNOSIS IN DOG 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sézary's syndrome is a leukemic variant of cutaneous 
epitheliotropic lymphoma in which there is a marked presence of 
neoplastic cells in peripheral blood. Thus, the present study aimed 
to report the occurrence of Sézary syndrome in a dog and how the 
clinical pathology acted in the diagnosis and monitoring of the 
patient. In January 2020, blood samples were received from a 7-
year-old French Bulldog dog with signs of circular alopecic lesions, 
discrete lymph node enlargement. The animal had already been 
diagnosed with cutaneous epitheliotropic lymphoma, with its 
variant Sézary syndrome and being treated with the Madison-
Wisconsin chemotherapy protocol. In his history there were the 
following tests: complete blood count, measurements of alanine 
aminotransferase, alkaline phosphatase, calcium, creatinine, and 
urea. Myelogram of the patient, cytology by fine needle puncture 
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of the affected lymph nodes, total abdominal ultrasound, 
histopathological examination of skin biopsy associated with 
immunohistochemical examination were also requested. In the 
exams, the animal showed alterations and in the myelogram it was 
found the presence of neoplastic cells in the bone marrow, so it 
was possible to diagnose Sézary syndrome. It is concluded that 
tests such as blood count and cytology proved to be of great 
importance for directing the diagnosis of lymphoma and 
requesting other tests, such as histopathological and 
immunohistochemical, in order to verify more assertively the type 
of neoplasm that the patient presented, in addition to to be 
efficient in monitoring the general condition of the patient. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O aumento da longevidade em animais domésticos amplifica a probabilidade de 

doenças crônicas, como as neoplasias malignas, sendo estas a principal responsável pela 

morte de cães idosos (WITHROW & MACEWEN, 2012).   

Dentre as neoplasias os linfomas são considerados os tumores mais frequentes em 

cães e representa cerca de 18% de todas as neoplasias malignas que acometem a espécie. Sua 

incidência anual é de 6 a 30 casos novos para cada 100 mil cães, onde os animais adultos a 

idosos são os mais acometidos. São neoplasias caracterizadas pela proliferação clonal de 

linfócitos malignos, que surgem de uma célula comprometida com a linhagem linfoide e os 

locais extramedulares são os principais locais de envolvimento, principalmente órgãos 

linfoides, como linfonodos, medula óssea e baço (DALECK; DE NARDI, 2016) 

 
2 METODOLOGIA 

 
No dia 06 de janeiro de 2020 deu entrada no laboratório PATHOVET amostras 

sanguíneas de um cão, Buldogue Francês, de 7 anos de idade com histórico de lesões 

alopécicas circulares e linfonodomegalia discreta. O animal já havia sido diagnosticado com 

linfoma e vinha sendo tratado com o protocolo quimioterápico de Madison-Wisconsin. 

Foram solicitados os seguintes exames: hemograma completo, dosagens de alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), cálcio, creatinina e ureia. Também foram 

solicitados mielograma do paciente, citologia por punção por agulha fina dos linfonodos 

acometidos, ultrassonografia abdominal total, exame histopatológico de biopsia cutânea 

associada a exame imunohistoquímico. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Trabalhos envolvendo linfoma em cães afirmam que essa doença acomete com 

maior frequência cães de idade avançada, e, segundo Vieira (2013), a idade dos animais 

compreendia entre 7,25 ± 1,28 para cães acometidos pela neoplasia com células do tipo T, 

sendo assim, este trabalho corrobora com todos esses estudos já que o paciente apresenta 7 

anos (COLETO; SOUZA; GUNDIM; MOREIRA; MEDEIROS, 2017; VIEIRA, 2013).  

O paciente apresentava lesões alopécicas circulares (Figura 1), achado esse que 

corrobora com o trabalho de Rodigheri (2007), em casos de linfoma cutâneo. 

 
Figura 1 - A – Imagem antes do acesso ao caso (agosto/2019), com círculos representando 

as lesões. B – Imagem do animal após o acesso ao caso (março/2020). 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Segundo Cápua (2011) e Rütgen et al. (2015), alguns sinais clínicos como apatia e 

hiporexia são sinais sistêmicos vistos em casos de linfoma e que puderam ser observados 

pelo clínico neste presente relato, sendo linfonodomegalia como o achado mais frequente 

em seu trabalho, o que pode ser observado no paciente. 

Em seu histórico no laboratório animal apresentava mais 7 exames datados nos dias 

09 e 29 de agosto, 27 de novembro e 10 de dezembro, todos do ano de 2019, sendo esse o 
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período anterior ao acesso ao caso. Os exames laboratoriais realizados se dividiam em 

hemogramas, dosagens bioquímicas, citologia dos linfonodos e mielograma. 

Os resultados dos exames hematológicos (Tabela 1) demonstraram que os valores 

da série vermelha nos dias 09/08 e 29/08 estavam dentro dos valores de referência, porém 

esse último evidenciando uma discreta anisocitose. O exame do dia 27/11 demonstrou-se 

uma discreta anemia, com alteração na morfologia eritrocitária observada no exame sendo 

essa uma discreta anisocitose, confirmada pela avaliação do esfregaço sanguíneo. 

 
Tabela 1 - Valores do eritrograma e plaquetograma no período de 2019. 

 

Legenda: VCM: volume corpuscular médio; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média; PPT: 

proteínas plasmáticas totais; HMN: hemácias morfologicamente normais; DA: discreta anisocitose; MA: 

moderada anisocitose; DH: discreta hipocromia; RE: rouleaux eritrocitário; AP: agregado plaquetário; SAM: 

sem alterações morfológicas.  

Exames: Laboratório PATHOVET.   

 

No exame do dia 10/12, alguns índices do eritrograma como a quantidade de 

hemácias, hemoglobina e hematócrito estavam abaixo do valor de referência, com alterações 

morfológicas como moderada anisocitose, discreta hipocromia, e rouleaux eritrocitário.   

No mês de janeiro de 2020 foram realizados mais dois exames hematológicos 

(Tabela 2). No eritrograma do dia 06 de janeiro, o animal apresentou diminuição nos valores 

de hemácias, hematócrito e hemoglobina, apresentando moderadas anisocitose, hipocromia 

e policromasia. No eritrograma do dia 22 de janeiro, também se observou uma diminuição 

dos valores de hemácias, hematócrito e hemoglobina, sendo observada uma discreta 

anisocitose.  

 

Índices  09/08/2019 29/08/2019 27/11/2019 10/12/2019 Valores de referência 

Hemácias  6,46 5,66 5,26 3,68 5,5 - 8,5 milhões/uL 

Hemoglobina  16,2 14,3 11,5 9 12,0 - 18,0 g/dL 

Hematócrito  48,6 42,5 34,5 27 37,0 - 55,0 % 

VCM  75,2 75,1 65,6 73,4 60,0 - 77,0 fL 

CHCM  33,3 33,6 33,3 33,3 31,0 - 34,0 % 

Observações de 
hemácias  

 
HMN HMN DA 

MA, DH, 
RE 

HMN 

Plaquetas   446.000 369.000 566.000 360.000 180.000 - 400.000 /mm³ 

Observações de 
plaquetas 

 
AP SAM SAM SAM SAM 

PPT  9 9 8,4 8,4 5,8 - 7,9 g/dL 
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Tabela 2 - Valores do eritrograma e plaquetograma no período de janeiro de 2020.  

Índices 06/01/2020 22/01/2020 Valores de referência 

Hemácias 4,45 4,22 5,5 - 8,5 milhões/uL 

Hemoglobina 11,1 10,8 12,0 - 18,0 g/dL 

Hematócrito 33,4 31,4 37,0 - 55,0 % 

V.C.M 75,1 74,4 60,0 - 77,0 fL 

HCM 24,9 25,6 19,0 - 23,0 pg 

CHCM 33,2 34,4 31,0 - 34,0 % 

Observações nas hemácias MA, MH, 
Policromasia 

DA - 

Plaquetas 334.000 365.000 180.000 - 400.000 /mm³ 

Observações nas plaquetas PG PG  

PPT 8 8,6 5,8 - 7,9 g/dL 

 

Legenda: VCM: volume corpuscular médio; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média; PPT: 

proteínas plasmáticas totais; MA: Moderada anisocitose; MH: Moderada hipocromia; DA: Discreta anisocitose; 

PG: Plaquetas gigantes. 

 
De acordo com a classificação de Thrall (2015), o paciente apresentou uma 

gradativa anemia normocítica e normocrômica com exceção do exame do dia 10 de 

dezembro de 2019, no qual o paciente apresentou uma anemia normocítica e hipocrômica, 

corroborando com autores como Neuwald (2013), cujos resultados de anemia foram 

encontrados em 57% dos casos das mais diversas apresentações clínicas de linfoma. Com 

relação ao linfoma cutâneo epiteliotrópico, especificamente, anemia também é um achado 

que corrobora com relatos de Rodigheri (2007) e Rütgen et al. (2015), em ambos os relatos 

os cães apresentavam a síndrome de Sézary.  

A anisocitose descrita no exame é um dos sinais que indica regeneratividade, apesar 

de não se ter feito a contagem do número de reticulócitos (SILVA et al. 2005). A anemia faz 

parte da síndrome paraneoplásica mais comum em cães com linfoma, derivando de uma 

ocorrência de doença crônica, tendo as mais variadas causas, desde alterações no 

metabolismo, armazenamento e disponibilidade do ferro, encurtamento da meia-vida das 

hemácias, liberação de fatores neoplásicos que deprimem a eritropoese e, ocasionalmente, 

diminuição da resposta medular (CÁPUA ET AL., 2011).  

Se tratando dos achados clínico patológicos encontrados no paciente em 

tratamento, a anemia foi observada nos dois exames de janeiro, sendo a do dia 06 

caracterizada como anemia normocítica e hipocrômica, apresentando moderada anisocitose, 

moderada hipocromia e policromasia, e o exame do dia 22 uma anemia normocítica e 

normocrômica com uma discreta anisocitose. Novamente, a contagem de reticulócitos é 
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essencial para determinar o grau de regeneração da anemia, porém nos dois casos, o paciente 

apresentou indícios de anemia regenerativa, com enfoque no exame do dia 06 que apresentou 

policromasia. 

Todos os exames hematológicos apresentaram aumento de proteínas plasmáticas 

totais. Estes exames também demonstraram plasma levemente hemolisado, segundo Thall 

(2015), tais características não interferem no valor de proteína total do soro, com exceção do 

último exame o qual o paciente apresentou o plasma lipêmico, o que é capaz de superestimar 

a mensuração da proteína pelo refratômetro. No entanto, sabe-se é comum o aumento de 

algumas proteínas de fase aguda em linfomas de células T (2013), onde há um aumento da 

haptoglobina e alfa-1-antitripsina (VIEIRA, 2013), o que poderia explicar o aumento sérico 

observado nos exames hematológicos do presente relato.   

No plaquetograma de 2019, o paciente apresentou a quantidade de plaquetas 

próximo ao limite superior ou trombocitose, o que não corrobora com a maioria dos relatos 

da literatura onde 20% dos pacientes com linfoma de células T apresentaram 

trombocitopenia (WILCOX, 2016; RÜTGEN et al., 2015; RODIGHERI, 2007). Entretanto, 

Inagaki et al. (2006) afirma que os linfócitos T auxiliares do tipo 2 produzem a interleucina 

do tipo 6, que, segundo Schalm (2010), é responsável pela megacariopoiese, podendo assim 

aumentar a quantidade de plaquetas em sangue periférico. Nos exames de 2020, o paciente 

manteve a contagem de plaquetas nos níveis normais com o aparecimento de plaquetas 

gigantes, que também pode ser explicado pelo fator interleucina-6.  

No leucograma de todos os exames que precedem o tratamento, o paciente 

apresentou leucocitose por linfocitose, somente na avaliação do dia 27 de novembro de 2019 

onde além do achado, o paciente apresentou monocitose absoluta e no dia 10 de dezembro 

de 2019 apresentando neutrofilia e monocitose absolutas. A presença de linfócitos 

neoplásicos no sangue periférico em conjunto com o diagnóstico de micose fungoide 

caracteriza o quadro de síndrome de Sézary. Não foi relatado o aparecimento de células 

cerebriformes neste relato de caso (RODIGHERI et al., 2007; FONTAINE et al., 2009; 

DALECK; DE NARDI, 2016). Segundo relato clínico, a observação da acentuada linfocitose 

no paciente levou à possibilidade de diagnóstico de doença linfoproliferativa.  

Nos leucogramas de 2020 (Tabela 4), com o paciente em tratamento, ambos os 

resultados demonstraram leucocitose por linfocitose, porém o exame do dia 06 não 

apresentou alterações morfológicas nos leucócitos e o exame do dia 22 apresentou linfócitos 

reativos e monócitos ativados.  A contagem de leucócitos se assemelhou nos exames de 2019 

(Tabela 3), podendo ser classificando como uma leucocitose por linfocitose com monocitose, 
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sem neutrofilia. Tais achados podem ser explicados pela invasão dos linfócitos na medula 

óssea associada a uma inflamação sistêmica, caracterizando a síndrome de Sézary (THRALL, 

2015).  Segundo Cápua et al. (2011), a anemia observada ainda é caracterizada pela síndrome 

paraneoplásica, que é o achado mais comum em pacientes com linfoma e seu aparecimento 

está relacionado com o tempo de sobrevida do paciente, também em seu trabalho, a 

leucopenia por diminuição dos linfócitos no sangue periférico é resultado do tratamento 

utilizado, porém neste relato, a quantidade de linfócitos em circulação não teve significativa 

diminuição provavelmente causada pela ineficiência do tratamento quimioterápico utilizado 

para o imunofenótipo T (DUARTE, 2013; NELSON & COUTO, 2015). 

 

Tabela 3 - Valores do leucograma no período de 2019. 

Células 09/08/2019 29/08/2019 27/11/2019 10/12/2019 
Valores de 
referência 

Leucócitos - Global 65.910 65.620 130.050 58.500 6.000 - 18.000 

Neutrófilos 11864 9187 7803 15210 3.600 - 13.800 

Bastonete 0 0 0 0 0 - 500 

Segmentados 11864 9187 7803 15210 3.600 - 13.800 

Eosinófilos 0 0 0 0 120 - 1.800 

Basófilos 0 0 0 0 0 - 0 

Linfócitos 52069 55777 119646 38610 720 - 5.400 

Monócitos 1977 656 2601 4680 180 - 1.800 

Observação dos 
leucócitos 

LR 4% SAM 
LR 5% e LA 

2% 
LA 7% SAM 

 
Legenda: LR: linfócito reativo; LA: linfócito atípico; SAM: sem alterações morfológicas.   

Exames: Laboratório PATHOVET 

 

Tabela 4 - Valores do leucograma no período de janeiro de 2020 

Células  06/01/2020 22/01/2020 Valores de referência 

Leucócitos - Global  60.100 62.900 6.000 - 18.000 

Neutrófilos  7212 6919 3.600 - 13.800 

Bastonete  601 0 0 - 500 

Segmentados  6611 6919 3.600 - 13.800 

Eosinófilos  0 0 120 - 1.800 

Basófilos  0 0 0 - 0 

Linfócitos  52287 54723 720 - 5.400 

Monócitos  601 1258 180 - 1.800 

Observação nos leucócitos  SAM LR 14%, MA  

 
Legenda: LR: linfócito reativo; SAM: sem alterações morfológicas; MA: Monócitos ativados.  

Exames: Laboratório PATHOVET 
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No dia 10 de agosto de 2019, foram realizados os exames de citologia, por punção 

por agulha fina nos linfonodos pré-escapulares direito e esquerdo e no poplíteo direito 

(Figura 02), e mielograma, pela punção da crista ilíaca anterior direita (CIAD). Os resultados 

de citologia em comparação com o histopatológico e imunoistoquímico foram incompatíveis 

enquanto sua classificação morfológica.  

No resultado da análise citológica pela punção dos linfonodos poplíteo direito, pré-

escapular direito e pré-escapular esquerdo, descreveu-se como amostra hipercelular 

constituída por células linfóides pequenas e intermediárias com citoplasma escasso e núcleos 

de cromatina grosseira e nucléolos evidentes, alguns plasmócitos e macrófagos, neutrófilos 

de permeio e com fundo de lâmina hemorrágico, tendo como conclusão um quadro 

citopatológico compatível com doença linfoproliferativa, linfoma (Figura 2). 

Na análise citológica dos linfonodos, as células apresentaram-se em sua maioria 

pequenas a intermediárias, recebendo a classificação de baixo grau segundo a classificação de 

Kiel, já na análise histopatológica dos linfonodos (Figura 3), a morfologia celular foi descrita 

como células redondas grandes e médias, que não corrobora com os achados citopatológicos. 

Apesar da divergência morfológica, o exame histopatológico é descrito na literatura como o 

de referência para o diagnóstico de neoplasias e sua descrição para a morfologia celular 

(FONTAINE et al., 2009). 

 
Figura 2 - Microfotografia de citologia de linfonodo realizada no dia 10 de agosto de 2019. 
A – Celularidade obtida por punção de agulha fina no linfonodo poplíteo direito. Observa-
se a presença de várias células redondas linfoides pequenas e médias. B – Celularidade obtida 
por punção de agulha fina no linfonodo poplíteo esquerdo. Observa-se mesma celuraridade 
(1000X/ Microscopia óptica/ Coloração de panóptico rápido). 
 

 

 Fonte: Laboratório PATHOVET, 2019 
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Figura 3 – A - Microfotografia de fragmento de linfonodo diagnosticado com linfoma difuso 
de células grandes e intermediárias, sugestivo de linfoma linfoblástico. B -Microfotografia de 
corte histológico dos fragmentos cutâneos analisados com diagnóstico de linfoma cutâneo 
epiteliotrópico. Observa-se nas setas presença de linfócitos solitários na epiderme. 

 

 

  Fonte: Laboratório PATHOVET, 2019 

 

Nos achados do mielograma (Figura 4), observou-se o alto índice 

mieloide/eritroide de 5:1 e um aparecimento de 76% de linfócitos maduros da medula. Tais 

achados sugerem uma mieloftise que pode agravar e justificar a anemia observada nos 

hemogramas (ALENCAR et al., 2008). A presença de células neoplásicas no sangue 

periférico e na medula associadas ao diagnóstico de linfoma cutâneo indicam a síndrome de 

Sézary (RODIGHERI et al., 2007; FONTAINE et al., 2009; THRALL, 2015; DALECK; 

DE NARDI, 2016).  
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Figura 4 - Microfotografia de punção da crista ilíaca anterior direita para análise de medula 
óssea. Em ambas as imagens se observa a grande presença de células maduras da série 
eritroide e a grande quantidade de linfócitos maduros. A – (400X/ Microscopia óptica/ 
Coloração de panótico). B - (1000X/ Microscopia óptica/ Coloração de panóptico rápido). 
 

 

    Fonte: Laboratório PATHOVET, 2019 

 

Por haver envolvimento da medula, o linfoma se caracterizou no Estágio V. Não 

foi observado o envolvimento de outros órgãos (DALECK; DE NARDI, 2016).  

O exame ultrassonográfico foi realizado no dia 25 de setembro, aonde pôde-se 

observar uma ecogenicidade reduzida do parênquima hepático, visualização de um halo 

hipoecoico na medula renal e linfadenomegalia nos linfonodos ilíacos, mediais e iguinais, 

com o aspecto arredondado de contornos regulares e hipoecoico heterogêneo em toda cadeia 

de linfonodo inguinal.  

Quanto ao exame imunoistoquímico, realizado no dia 06 de fevereiro de 2020, 

constatou-se que as células neoplásicas imunoexpressaram: CD3 e não expressaram CD79a, 

MUM1, E-Caderina, CD11c e C-Kit. Concluiu-se então que o perfil imunoistoquímico e 

morfológico favorecia o diagnóstico de linfoma cutâneo epiteliotrópico de imunofenótipo 

T. Sendo diagnosticado com linfoma cutâneo epiteliotrópico de imunofenótipo T, e com o 

envolvimento de células (linfócitos) neoplásicas em sangue periférico ou na medula em 

conjunto, o paciente foi avaliado com a variante da micose fungoide, síndrome de Sézary. 

(RODIGHERI et al., 2007; FONTAINE et al., 2009; DALECK; DE NARDI, 2016).  

Nos achados bioquímicos, tanto nos exames que precedem o tratamento (Tabela 

5) quanto os exames posteriores ao tratamento (Tabela 6), quase todos os analitos dosados 

estavam dentro dos parâmetros. Somente a ALT dosada no dia 10 de dezembro estava acima 

dos valores de referência e o Cálcio abaixo do valor de referência. Não foi feita a dosagem 

de albumina que é importante para a mensuração indireta de cálcio livre, utilizando-se a 
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fórmula Cálcio corrigido = 3,5 - Albumina + cálcio mensurado (JERICÓ et al., 2015). 

Também para a mensuração mais confiável de cálcio livre não foi utilizado o método eletrodo 

íon seletivo (LUSTOZA et al., 2005).  

Sobre a ALT e os achados ultrassonográficos, o paciente apresentou o parênquima 

hepático com ecogenicidade levemente reduzida, levando há várias interpretações para seu 

valor aumentado no dia 10 de dezembro. Algumas causas podem ser citadas como 

hepatopatias crônicas e a inflamação crônica provocada pelas lesões de pele do paciente 

(THRALL, 2015; GELLER et al., 2018).  

 
Tabela 5 - Dosagens bioquímicas realizadas no período de 2019. 

Analito 27/11/2019 10/12/2019 Valores de referência 

ALT 66 103 10,0 a 88,0 U/L 

Creatinina 1,2 0,9 < 1,4 mg/dL 

FA 136 102 20,0 a 150,0 U/L 

Ureia 34 35 15,0 a 65,0 mg/dL 

Cálcio AND 8,83 9,0 a 11,3 mg/dL 
 

Legenda: ALT: alanina aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; AND: analito não dosado. 

 
Tabela 6 - Dosagens bioquímicas realizadas no período de janeiro de 2020. 

Analito  06/01/2020 22/01/2020 Valores de referência 

ALT  65 59 10,0 a 88,0 U/L 

Creatinina  1,1 0,5 < 1,4 mg/dL 

FA  143 98 20,0 a 150,0 U/L 

Ureia  48 45 15,0 a 65,0 mg/dL 
 

Legenda: ALT: alanina aminotransferase; FA: fosfatase alcalina; AND: analito não dosado. 

 
Com relação aos resultados do exame bioquímico do mês de janeiro, os analitos 

dosados não apresentaram nenhuma alteração, porém não foi feita a dosagem de cálcio total 

e albumina, de elevada importância para observação e monitoramento da síndrome 

paraneoplásica (JERICÓ et al., 2015; THRALL, 2015; NELSON & COUTO, 2015). 

O paciente realizou 8 sessões de quimioterapia com o protocolo de Madison-

Wisconsin (Tabela 7). Quanto ao tratamento, segundo Duarte (2013) e Nelson e Couto 

(2015), o tratamento com lomustina, em conjunto com o protocolo CHOP, apresenta 

melhores resultados contra linfomas de imunofenótipo do tipo T se comparada ao 

tratamento utilizado, no caso, o protocolo Madison-Wisconsin, sendo este melhor em 

linfomas do tipo B. 
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Tabela 7 - Esquema de tratamento do protocolo Madison-Wisconsin. 

Semana da 
administração 

Prednisolona 
2mg/m² VO 

Vinscristina 0,7 
mg/m², IV 

Ciclofosfamida 
250 mg/m², IV 

Doxorrubicina 
30 mg/m², IV 

1ª x x 
  

2ª x 
 

x 
 

3ª x x 
  

4ª x 
  

x 

5ª 
    

6ª 
 

x 
  

7ª 
  

x 
 

8ª 
 

x 
  

Fonte: Dalek & De Nardi (2016). 

 
Há poucos relatos de síndrome de Sézary em cães no geral, sendo os mais citados 

de Rodigheri et al (2007) onde o autor se trata de um paciente da raça Cocker Spaniel e, o 

mais atual, Rütgen et al  (2015) em que o trabalho se trata de um canino da raça Boxer. Na 

literatura não há prevalência de alguma raça específica para este tipo de variante. 

Não foi feito o requerimento de técnicas de diagnóstico, como a citometria de fluxo, 

para se fazer a imunofetipagem das células neoplásicas da medula, linfonodos ou sangue, 

para saber se o mesmo imunofenótipo de células neoplásicas acometeu esses tecidos 

(RIBEIRO et al. 2015).  

Apesar de, Segundo Duarte (2013), a anemia ser um fator de menor sobrevida do 

paciente, o animal apresenta uma sobrevida de 1 ano e 5 meses desde o seu diagnóstico de 

síndrome de Sézary até o presente momento (março de 2020), não condizendo com a faixa 

de sobrevida representada no trabalho e Hernández (2017) (22 dias a nove meses) e nem 

com nenhum outro relato na literatura, podendo então essa sobrevida se dá ao fato da 

neoplasia do paciente se manifestar de maneira mais crônica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que esse tipo de neoplasia tem difícil tratamento e prognóstico 

reservado. Exames como hemograma, citologia e mielograma se mostraram de grande 

importância para o direcionamento do diagnóstico de linfoma e auxiliam no monitoramento 

do estado do paciente. A requisição de outros exames, como histopatológico e 
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imunoistoquímico, foi de fundamental importância para se constatar de forma mais assertiva 

o tipo de neoplasia que o paciente apresentava.  
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RESUMO 

A leucemia é uma neoplasia maligna progressiva com proliferação 
desordenada de células hematopoiéticas no sangue e na medula 
óssea, podendo ser de origem mieloide ou linfoide e de curso 
agudo ou crônico. A Leucemia Mielóide Aguda (LMA), apresenta 
8 subtipos de morfologia celular distintos, dentre estes está a 
leucemia mielomonocítica aguda, cujo diagnóstico é muitas vezes 
difícil, exigindo a interpretação conjunta de vários exames para a 
determinação do melhor prognóstico para os pacientes. Diante 
disso o objetivo deste trabalho foi relatar os achados clínicos, 
hematológicos e os achados de necropsia em cadela com Leucemia 
Mielomonocítica Aguda LMA M4. Uma cadela, sem raça definida, 
com 4 anos de idade foi atendida na Policlínica Veterinária 
Metropolitana, localizada no munícipio de Caucaia, Ceará. Durante 
a anamnese os proprietários relataram que o animal apresentava 
vômitos de coloração esverdeada frequentes, diarreia pastosa 
amarelada há 4 dias, inapetência, apatia e relutância ao beber água.  
No exame físico foram observadas mucosas hipocoradas, 
linfonodos infartados, dor a palpação abdominal, desidratação e 
icterícia. Foram solicitados hemograma completo e dosagens 
séricas de ALT e creatinina e, logo em seguida o internamento do 
animal. Diante das células atípicas observadas no hemograma, foi 
solicitado mielograma, o qual confirmou a leucemia monocítica 
aguda M4. Vinte e quatro horas após a punção de medula o animal 
veio a óbito. Na necropsia foram coletados fragmentos de fígado, 
baço, pulmão, medula óssea e rins para realização de exame 
histopatológico, o qual indicou várias alterações condizentes com 
infiltração de células neoplásicas. Pacientes com LMA apresentam 
sinais clínicos inespecíficos, sendo relevante para a suspeita clínica 
a observação de células atípicas no hemograma, acompanhadas de 
anemia, trombocitopenia e leucocitose. Alterações citológicas são 
confirmadas quando acompanhadas da realização de exames 
anatomo-patológicos e histopatológicos dos órgãos que 
apresentam lesões compatíveis com a infiltração de células 
leucêmicas. 

  

  

 

CLINICAL, DIAGNOSTIC AND HISTOPATHOLOGICAL 
EVALUATION OF ACUTE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA 
(AML M4) IN DOGS 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 
Leukemia is a progressive malignant neoplasm with disorderly 
proliferation of hematopoietic cells in the blood and bone marrow, 
and may be of myeloid or lymphoid origin and of an acute or 
chronic course. Acute Myeloid Leukemia (AML) has 8 distinct cell 
morphology subtypes, among which is acute myelomonocytic 
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leukemia, whose diagnosis is often difficult, requiring the joint 
interpretation of several tests to determine the best prognosis for 
patients. Therefore, the objective of this study was to report the 
clinical, hematological and autopsy findings in dogs with Acute 
Myelomonocytic Leukemia AML M4. A 4-year-old mixed breed 
female dog was seen at the Metropolitan Veterinary Polyclinic, 
located in the municipality of Caucaia, Ceará. During the 
anamnesis, the owners reported that the animal had frequent 
greenish vomiting, yellowish pasty diarrhea for 4 days, lack of 
appetite, apathy and reluctance to drink water. On physical 
examination, pale mucous membranes, infarcted lymph nodes, 
abdominal palpation pain, dehydration and jaundice were 
observed. Complete blood count and serum measurements of ALT 
and creatinine were requested and, immediately afterwards, the 
animal was hospitalized. In view of the atypical cells observed in 
the blood count, a myelogram was requested, which confirmed the 
acute monocytic leukemia M4. Twenty-four hours after the 
marrow puncture, the animal died. At necropsy, fragments of liver, 
spleen, lung, bone marrow and kidneys were collected for 
histopathological examination, which indicated several changes 
consistent with the infiltration of neoplastic cells. Patients with 
AML have nonspecific clinical signs, and the observation of 
atypical cells in the blood count is relevant to clinical suspicion, 
accompanied by anemia, thrombocytopenia and leukocytosis. 
Cytological changes are confirmed when accompanied by 
anatomopathological and histopathological examinations of the 
organs that have lesions compatible with the infiltration of 
leukemic cells. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A leucemia é uma proliferação neoplásica generalizada ou acúmulo de células 

hematopoéticas, com ou sem envolvimento do sangue periférico, podendo ser aguda ou 

crônica (HENRY, 1999). Essa classificação se dá com base no tipo celular envolvido e no 

estado de maturidade das células leucêmicas.  

Se a célula dominante é relativamente madura e a medula não é constituída 

predominantemente por blastos, a desordem é classificada como crônica, ao passo que a 

neoplasia mieloproliferativa aguda envolve células imaturas e a medula óssea é constituída 

predominantemente por blastos (EVANS; GORMAN, 1987; PUCHEU-HASTON et al., 

1995). De acordo com o sistema de classificação French-American-British (FAB), as 
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Leucemias Mielóides Agudas são ainda morfologicamente subclassificadas em oito tipos, do 

M0 ao M7 (LUSIS, 2000). 

A diferenciação morfológica da celularidade da Leucemia mielomonocítica crônica 

e a da Leucemia mieloide monocítica aguda pode ser difícil (ORAZI; GREMING, 2008). 

No entanto, a leucemia mielomonocítica aguda (LMA M04) é uma doença considerada como 

neoplasia de células clonais pouco diferenciadas, derivadas de dois sistemas, o monocítico e 

o neutrofílico, que possuem uma célula tronco em comum na medula óssea (unidade 

formadora de colônia monócito-granulócito). Se o nível de maturação dessas células é 

interrompido, ocorre a proliferação clonal (CHRISTOPHER et al., 1986; VALLI, 1993).  

A LMA em cães constitui menos de 10% das neoplasias hematopoiéticas e por isso 

é considerada uma enfermidade rara (YOUNG; VAIL, 2013), necessitando assim mais 

estudos sobre as alterações clínicas e laboratoriais observadas em pacientes com essa 

neoplasia, visto que na maioria das vezes o diagnóstico é difícil, o progresso é rápido e o 

prognóstico bem reservado. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi relatar os achados clínicos, 

hematológicos, citológicos, anatomopatológicos e histopatológicos observados em cadela 

com leucemia mielomonocítica aguda (LMA M4).  

 

2 RELATO DE CASO 

 
Em julho de 2017 foi atendida na Policlínica Veterinária Metropolitana de Caucaia 

uma cadela sem raça definida de 4 anos, 18.500 kg, com histórico de vacinação em dia e 

vermifugação atrasada. Durante a anamnese, os proprietários relataram que a mesma 

apresentava vômitos de coloração esverdeada frequentes e diarreia pastosa amarelada há 4 

dias, inapetência, apatia e relutância ao beber água. O animal se alimentava de ração e comida 

caseira, tinha acesso à rua e seus contactantes passavam bem. 

No exame físico foram observadas mucosas hipocoradas, linfonodos infartados, 

temperatura de 37.2°C, dor a palpação abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, 

frequência respiratória aumentada: 65 rpm, 8% de desidratação e icterícia. 

Inicialmente foram solicitados exames de sangue (hemograma completo, ALT e 

creatinina) e o internamento do animal. Durante o primeiro dia de internamento foi realizado 

o tratamento sintomático, administrando fluidoterapia com solução ringer com lactato, 

citrato de maropitant solução injetável na dose de 1,0 mg/kg SC SID para controle do 

vômito, ranitidina solução injetável na dose de 2,0 mg/kg IM BID para proteção de mucosa 

gástrica e alimentação pastosa por ingestão forçada. 
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No segundo dia, após o resultado dos exames, além do tratamento de suporte, foi 

administrado na forma oral prednisolona na dose de 2 mg/kg SID e ceftriaxona 25 mg/kg 

IV BID. Foi solicitada punção de medula para realização de mielograma, afim de avaliar 

possível distúrbio linfo ou mieloproliferativo, uma vez que foram observadas células 

anormais (leucêmicas) no esfregaço sanguíneo do hemograma. 

Vinte e quatro horas após a punção de medula o animal veio a óbito. Foi realizado 

o procedimento de necropsia e durante a mesma foram retirados fragmentos por biópsias 

para análises histopatológicas dos órgãos lesionados: fígado, baço, pulmão medula óssea e 

rim. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No hemograma completo foram observadas algumas alterações, dentre elas anemia, 

trombocitopenia, hiperproteinemia, leucocitose, neutrofilia, linfocitose, monocitose, 

plaquetas gigantes, monócitos ativados e o plasma estava ictérico (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Avaliação hematológica da paciente realizada no dia 05 de julho de 2017. 

PARÂMETROS COLETA 

05/07/17 

REFERÊNCIAS   

ESPÉCIE CANINA 

Eritrócitos 4.320.000 5.500.000 - 8.500.000/mm3 

Hemoglobina 10.0 12 - 18 (g/dL) 

Hematócrito 31 37 - 55 (%) 

VGM 71.7 60 - 77 (fL) 

CHGM 32,2 32 - 36 (%) 

Plaquetas 80.000 200.000 – 

500.000 /mm3 

Proteína Total 10,0 6.0 - 8.0 (g/ dL) 

Leucócitos 50.300 6.000 - 17.000 /mm3 

Bastão 00 0 – 400/ mmm3 

Segmentados 26.156 300 - 11.500 /mm3 

Linfócitos 14.587 1.000 - 4.800 /mm3 

Monócitos 9.557 150 - 1.350 /mm3 
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Fonte: Laboratório de Patologia Clínica da Policlinica Veterinária Metropolitana de Caucaia (HVM) 

No esfregaço sanguíneo foram observadas células anormais, sugestivas de distúrbio 

mielo ou linfoproliferativo (Figrua 1 A). Por esta razão, após liberação do hemograma foi 

prontamente solicitada punção de medula para realização de mielograma.  Nos exames 

bioquímicos realizados, apenas o nível de creatinina sanguínea estava aumentado (3,9 

mg/dL), valor de referência (0,5 a 1,5 mg/dL). 

 
Figura 1 - Imagem do esfregaço sanguíneo, evidenciando grupos de células anormais 
(leucêmicas) (setas) (A). Presença de blastos com pouco citoplasma em medula óssea (setas) 
(B). Coloração tipo Romanowsky. Microscopia óptica 100x. 

 

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica da Policlinica Veterinária Metropolitana de Caucaia (HVM) 

 
No laudo citopatológico foi observado predomínio de células mielóides volumosas 

de alta relação núcleo/citoplasma e com vacuolizações citoplasmáticas em algumas delas, 

núcleos convolutos de cromatina grosseira e nucléolos evidentes, chegando-se à conclusão 

de um quadro compatível com Leucemia Mielomonocítica, e, com base no histórico, sinais 

clínicos, progressão da doença e quantidade de blastos na amostra (Figura 1 B), pode-se 

concluir que se tratava de um curso agudo (LMA M4). Após o óbito do animal, que ocorreu 

2 dias depois da chegada do mesmo ao hospital, foi realizada a necropsia. Dentre os achados, 

foram observados pontos hemorrágicos no fígado, pulmão (Figura 2 A), baço e intestino 

delgado. 

ALTERAÇÕES Rouleaux eritrocitário. Discreta anisocitose e 

hipocromia. Monócitos ativados 10%. Presença de 

células atípicas grandes, com citoplasma basofilico, 

com vacuolizações, apresentando nucléolos 

evidentes. Presença de figuras mitóticas. Observadas 

plaquetas gigantes. 
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Figura 2 - Petéquias e equimoses visualizados nos pulmões na necropsia (A) (setas pretas).  
Na avaliação histopatológica do tecido pulmonar foram observados congestão e edema (B) 
(seta preta) e área de hemorragia (C) (seta preta). 

 

 

Fonte: Laboratório Pathovet. 

 
No laudo histopatológico do pulmão foi observada acentuada congestão e edema 

associada a múltiplas áreas de infiltração de linfócitos, macrófagos e neutrófilos. Presença de 

êmbolos de células mielóides neoplásicas em vasos pulmonares e áreas de hemorragia (Figura 

2 B e Figura 2 C).  

Nos rins foram observados nefrite intersticial com múltiplas áreas de infiltração de 

linfócitos e plasmócitos, áreas de necrose, hemorragia e fibrose capsular (Figura 3 A). E na 

avaliação histopatológica da medula óssea foi verificada hiperplasia mielóide, a qual 

apresentava-se densamente preenchida por células blásticas com pouco citoplasma, (Figura 

3 B e C). Nas amostras de fígado e baço havia autólise extensa, sem sinais de malignidade. 
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Figura 3 - Avaliação histopatológica dos rins e medula óssea. Nefrite intersticial com 
múltiplas áreas de infiltração de linfócitos e plasmócitos (A) (seta preta). Hiperplasia mielóide 
em medula óssea (B e C). 

 

 

Fonte: Laboratório Pathovet. 

 

Distúrbios de origem medular com acometimento hematológico são muitas vezes 

negligenciados na clínica médica, principalmente no caso da leucemia monocítica, que é 

muito rara na rotina clínica (GRAVES et al., 1997), sendo difícil a suspeita inicial, já que os 

sinais clínicos mais comuns observados em pacientes com essa neoplasia são anemia, 

hipertermia, linfonodos infartados, hepatomegalia e esplenomegalia, os quais também podem 

estar associados com outras patologias. A presença dos sinais clínicos inespecíficos aliados 

ao rápido desenvolvimento da leucemia aguda acabam por determinar um prognóstico mais 

reservado e grave dos animais acometidos (MORRISON, 2005). 

Clinicamente a suspeita inicial da paciente não foi leucemia, visto a inespecificidade 

dos achados clínicos, embora que os animais mais afetados por LMA sejam jovens adultos, 

com idades variando desde o primeiro ano de idade até aos 12 anos e as fêmeas pareçam ser 

mais afetadas que os machos. Além disso, apesar de que não haja predisposição racial, cães 

de raças grandes, como a paciente avaliada, são os que mais apresentam este tipo de leucemia. 

(OGILVIE; MOORE, 2006). 

Diante da dificuldade de diagnostico clinico, a suspeita de LMA se dá inicialmente 

por meio da avaliação hematológica, mais precisamente da revisão de lâmina. Isto porque, 

em casos de leucemia no sangue periférico se observam alterações hematológicas acentuadas 

com células anormais (leucêmicas), as quais podem ser correlacionadas a leucemia 

monocítica aguda (LMA) ou leucemia linfocítica aguda (LLA), embora isto seja ligeiramente 

mais comum nessa última, pois os blastos circulantes estão ausentes na LMA. Alterações 

como citopenias isoladas, bicitopenias ou pancitopenias são encontradas em quase todos os 

cães com LMA e LLA. As citopenias, como anemia não regenerativa, trombocitopenia e 

neutropenia, estão presentes em todos os casos, embora a anemia e a trombocitopenia 
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possam ser menos graves na LMA (ABRAMS-OGG, 2000). Na paciente a anemia era 

arregenerativa, onde foi observada apenas discreta anisocitose, porém a leucocitose com 

neutrofilia, linfocitose e monocitose eram marcantes. Em cães com contínua leucocitose 

periférica, onde o paciente exibe sintomatologia inespecífica, deve-se considerar a 

possibilidade de LMA, sendo fundamental a inspeção citológica da medula óssea, além de 

outros exames complementares (MEDEIROS et al., 2016). Além da leucocitose com 

neutrofilia, sabe-se que a LMA é caracterizada por uma monocitose no sangue periférico, 

acompanhada de anemia discreta a moderada (BIONDO, 2005). 

Em razão da celularidade atípica visualizada na revisão de lâmina foi solicitado o 

mielograma. Embora não faça parte da rotina diagnóstica, o exame citológico de medula 

óssea é muito importante em animais com anormalidades nas células do sangue periférico 

que aparentemente são clinicamente inexplicáveis, ressaltando os casos suspeitos de leucemia 

(THRALL, 2015; STACY; HARVEY, 2017). No mielograma foi possível observar 

hiperplasia mielóide, hipoplasia eritróide, hipoplasia megacariocitica, bem como a presença 

acentuada de blastos, frequentemente com cromatina nuclear frouxa e nucléolos evidentes e 

moderada quantidade de figuras de mitose, achados condizentes com quadro de LMA 

(COWEL et al., 2009). 

A citologia da medula é importante, no entanto o diagnóstico confirmatório deve 

ser realizado por meio de outros exames mais específicos, dentre eles podem citados a 

citoquímica e imunohistoquimica. Quando a hiperplasia granulocítica é proeminente, fica 

difícil distinguir a população de monócitos normais dos mielócitos, já que estas células se 

apresentam hipo ou desgranulares. Neste caso, colorações citoquímicas podem ajudar a 

identificar os monócitos (MILLS, 1992). Na imunoistoquímica, utilizam-se anticorpos 

precisamente selecionados para identificar antígenos teciduais ou celulares através da ligação 

de um anticorpo específico a um antígeno particular (ORAZI; GREMING, 2008). 

 Além desses exames também é preconizada a análise histopatológica convencional, 

a qual é a mais solicitada pelos clínicos (TKACHUK; HIRSCHMANN, 2010). As alterações 

observadas nos órgãos da paciente tanto macroscopicamente no momento da necropsia, 

quanto no exame histopatológico confirmaram o diagnóstico de leucemia. Isto porque as 

petéquias que podem se tornar equimoses, e a icterícia são comumente encontradas em 

mucosas e órgãos de pacientes leucêmicos, onde esses achados estão relacionados com uma 

acentuada infiltração de células leucêmicas (BECHTOLD, 2018).  
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A infiltração de células leucêmicas na medula óssea também ocorreu, na qual se 

observou hiperplasia mieloide. Em casos de LMA a presença de hiperplasia na medula óssea 

demonstra o preenchimento da mesma por células blásticas com pouco citoplasma, núcleo 

redondo ou chanfrado, nucléolo proeminente e cromatina fina (ECCO et al., 2000).  

 

4 CONCLUSÃO 

 
Pacientes com LMA apresentam sinais clínicos inespecíficos, sendo relevante para 

a suspeita clínica a observação de células atípicas no hemograma, acompanhadas de anemia, 

trombocitopenia e leucocitose. Alterações citológicas são confirmadas quando 

acompanhadas da realização de exames anatomo-patológicos e histopatológicos dos órgãos 

que apresentam lesões compatíveis com a infiltração de células leucêmicas. 
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RESUMO 

Linfomas são neoplasias linfoides caracterizadas pela proliferação 
clonal de linfócitos atípicos que se originam de órgãos sólidos 
como linfonodos, fígado e baço, podendo se desenvolver em 
praticamente qualquer órgão. Os sinais clínicos são variados e 
dependem da localização anatômica e da extensão da doença, 
sendo muitas vezes difícil a suspeita clínica, havendo a necessidade 
de realização de vários exames. Diante disso, o presente trabalho 
teve como objetivo relatar as alterações clínicas, laboratoriais e 
ultrassonográficas observadas em paciente com linfoma. Um cão, 
fêmea, raça schnauzer, aproximadamente três anos de idade e 
pesando cerca de 10 kg. Ao exame clínico, observou-se mucosas 
hipocoradas, linfonodos levemente aumentados e inapetência. 
Inicialmente suspeitou-se de erliquiose, entretanto, dois meses 
depois os tutores do animal retornaram a clínica relatando que o 
animal apresentava incomodo no membro posterior esquerdo e 
abdômen distendido. Foram solicitados hemograma, bioquímicos 
e ultrassonografia. No hemograma foi observado anemia, 
trombocitopenia, hiperproteinemia, linfopenia e monocitose. Ao 
exame ultrassonográfico foram observadas alterações na cadeia 
linfática, sugestivas de linfoma, confirmado na análise citológica do 
linfonodo hipogástrico. Posteriormente o animal veio a óbito e os 
achados de necropsia e histopatológicos dos órgãos lesionados 
determinaram o diagnóstico definitivo de linfoma. 

  

  

 

CLINICAL, ULTRASONOGRAPHIC AND LABORATORY 
CHANGES IN PATIENTS WITH CANINE LYMPHOMA: CASE 
STUDY 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lymphomas are lymphoid neoplasms characterized by the clonal 
proliferation of atypical lymphocytes that originate from solid 
organs such as lymph nodes, liver and spleen, and can develop in 
almost any organ. The clinical signs are varied and depend on the 
anatomical location and the extent of the disease, and clinical 
suspicion is often difficult, with the need for several tests. 
Therefore, the present study aimed to report the clinical, laboratory 
and ultrasound changes observed in a patient with lymphoma. A 
female schnauzer dog, approximately three years old and weighing 
around 10 kg. On clinical examination, pale mucous membranes, 
slightly enlarged lymph nodes and lack of appetite were observed. 
Initially, ehrlichiosis was suspected, however, two months later the 
animal's guardians returned to the clinic reporting that the animal 
had discomfort in the left posterior limb and distended abdomen. 

http://lattes.cnpq.br/9472578295133421


Neoplasias Hematopoieticas na Clínica de Pequenos Animais 

48 

 

 

 

Keywords:  

Diagnosis 

Lymph node 

Oncology 

Therefore, complementary blood count, biochemical and 
ultrasound exams were requested. In the blood picture, anemia, 
thrombocytopenia, hyperproteinemia, lymphopenia and 
monocytosis were observed. Ultrasonographic examination 
revealed changes in the lymphatic chain, suggestive of lymphoma, 
confirmed in the cytological analysis of the hypogastric lymph 
node. Later, the animal died and the necropsy and 
histopathological findings of the injured organs determined the 
definitive diagnosis of lymphoma. 
 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O linfoma é uma proliferação neoplásica de células linfóides dentro de um ou mais 

órgãos e tecidos: linfonodos, amígdalas, fígado, baço, sistema digestivo, rins, pulmões, 

sistema nervoso, coração, pele e olhos. O linfoma representa de 7% a 25% dos tumores na 

espécie canina e 83% das hemopatias malignas (MORAILLON, 2013). Entretanto, os 

linfomas podem se desenvolver em praticamente qualquer órgão, pela contínua migração dos 

linfócitos pelos diferentes tecidos do organismo. 

Os animais portadores de linfoma pertencem predominantemente às raças de 

grande ou médio porte, como Boxer, Basset Hound, Rottweiler, Cocker Spaniel, São 

Bernardo, Golden Retrievier, entre outros (NELSON; COUTO, 2015). 

O diagnóstico do tipo celular predominante e da distribuição da linfadenopatia 

pode ser obtido com o auxílio da citologia aspirativa dos linfonodos afetados, ou de maneira 

mais invasiva, pelo exame histopatológico de biopsia dos linfonodos. Frequentemente a 

citologia aspirativa fornece ao clínico veterinário informações sugestivas para o diagnóstico 

de linfoma. De acordo com a região do linfonodo afetado muitas vezes é necessário auxilio 

da ultrassonografia para punção de linfonodos intracavitários (JERICÓ et al.,2015).  

Cães com linfoma multicêntrico apresentam linfadenomegalia, perda de peso, 

diarréia, vômito, letargia, edema, anorexia e/ou desidratação (BUSH, 2004). No entanto, 

todos esses sintomas podem estar relacionados a diversas patologias, o que dificulta ainda 

mais o diagnóstico precoce, principalmente em cães jovens. Nesses casos é de suma 

importância a realização de exames complementares, a fim de se avaliar e interpretar os 

achados para estabelecer um diagnóstico diferencial preciso. Diante disso, o presente 

trabalho teve como objetivo relatar as alterações clínicas, ultrassonográficas e laboratoriais 

observadas em paciente com linfoma canino. 

2 RELATO DE CASO 
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Foi atendido em uma clínica veterinária particular de Fortaleza um canino, fêmea, 

schnauzer, aproximadamente três anos de idade e pesando 10 kg onde os tutores relataram 

que o animal apresentava apatia e inapetência. Ao exame clínico, observou-se mucosas 

hipocoradas e linfonodos levemente aumentados. Após a anamnese e o exame clínico, 

suspeitou-se de erliquiose, já que o animal tinha histórico de presença de carrapatos e há 

alguns meses já teria sido diagnosticada com a doença.  

Diante de tal situação foi solicitado um hemograma completo onde foi observado 

um quadro de anemia e trombocitopenia, sendo realizada conduta terapêutica compatível 

com o quadro da hemoparasitose. 

No segundo atendimento, o animal havia tido melhora do quadro clínico anterior e 

estava alimentando-se bem, mucosas normocoradas, ativo e sem dispneia. Contudo, o tutor 

relatou que o animal apresentava incomodo no membro posterior esquerdo. Ao exame físico 

não foi observado quadro compatível com fratura ou trauma, no entanto verificou-se um 

pequeno aumento nos linfonodos poplíteos e dermatite, principalmente na região do dorso 

e abdômen. Diante disso, receitou-se cetoprofeno via oral, durante cinco dias e foram 

solicitados hemograma e radiografias do membro posterior esquerdo e torácico, os quais não 

foram realizados. 

Após uma semana o tutor retornou com o animal ofegante, com mucosas 

hipocoradas, com poliúria, polidipsia, taquicardia, abdômen abaulado e pele fina, 

linfadenomegalia, febre e anorexia. O médico veterinário solicitou novamente exames de 

hemograma completo, dosagens de uréia, ALT, creatinina, além de ultrassonografia 

abdominal na qual foram observadas estruturas sugestivas de neoplasia ou linfoma. 

A fim de elucidar o diagnóstico, o veterinário encaminhou a cadela para a Policlínica 

Veterinária Metropolitana de Caucaia - HVM para realização de hemograma e citologia por 

meio de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) do linfonodo hipogástrico guiada por 

ultrassom (Figura 1 A e B). 

A análise citológica foi sugestiva de linfoma, dessa forma foram solicitados 

hemogramas e dosagens bioquímicas para acompanhamento em razão da possibilidade da 

realização de quimioterapia. No entanto, o animal não obteve melhora e veio a óbito. Com 

a autorização dos tutores foi realizado a necropsia e as amostras foram enviadas para 

avaliação histopatológica. 

Figura 1 - Citologia aspirativa por agulha fina guiada por ultrassom (A). Disposição da 
amostra nas lâminas (B). 
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Fonte: Policlínica Veterinária Metropolitana – HVM (2017) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os sinais clínicos apresentados pela paciente como apatia, letargia, perda de peso, 

dispnéia, diarréia, êmese, edema e linfadenopatia dos linfonodos superficiais tornaram difícil 

o diagnóstico inicialmente, já que os sintomas relatados estão presentes em outras patologias 

além do linfoma (NELSON; COUTO, 2015). O aumento discreto a moderado dos 

linfonodos é mais frequente em linfadenopatia reacional e infecciosa, como em casos de 

leishmaniose, erliquiose, leucemias, entre outros, o que dificultou ainda mais a suspeita clínica 

da neoplasia linfática (JERICÓ et al., 2015). 

A perda de peso da paciente verificada durante as últimas consultas era esperada, 

visto que muitos pacientes com linfoma sofrem progressiva perda de gordura e massa 

corporal magra, associada à profunda fraqueza, anorexia e anemia (KUMAR et al., 2013).  

A idade e a raça da paciente também foram fatores que não alertaram clinicamente 

para a possibilidade de linfoma. Visto que o linfoma é mais comum em animais com idade 

entre 6 e 12 anos (NELSON; COUTO, 2015) e segundo estudos, determinadas raças 

apresentam maior incidência de linfoma como Boxer, ShihTzu, Husky Siberiano, Cocker 

Spaniel e BassetHound (JERICÓ 2015; COUTO, 2015).  

Embora nos cães a etiologia dos linfomas seja considerada multifatorial visto que 

nenhum agente etiológico único é identificado, no caso desta paciente a ocorrência da 

neoplasia em idade tão precoce sugere a influência genética, tendo em vista que o 
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componente genético é evidente nessa neoplasia que é altamente prevalente em certas raças 

e linhagens (JERICÓ et al, 2015). 

No que diz respeito às alterações hematológicas nos hemogramas realizados (Tabela 

1) foi observado um quadro de trombocitopenia. A trombocitopenia é um achado comum 

em pacientes com esplenomegalia ou linfadenopatia, ela está relacionada com doenças como 

erlichiose, linfoma, anaplasmose, sepse, riquetsioses, leucemia entre outras (JERICÓ et al., 

2015). Tal observação só confirmou a suspeita clínica inicial de erliquiose, pois o animal 

apresentava carrapatos e já tinha histórico dessa hemoparasitose. 

Além das alterações plaquetárias foi observada hiperproteinemia (Tabela 1), a qual 

pode estar relacionada a processos inflamatórios, problemas renais ou à produção de proteína 

monoclonal por células do linfoma e pode resultar no desenvolvimento de síndromes de 

hiperviscosidade (NELSON; COUTO, 2015). 

 
Tabela 1 - Resultados dos Hemogramas do dia 02 de junho ao dia 17 de agosto, 2017 

PARÂMETROS COLETA 

02/06/17 

COLETA 

10/08 

COLETA 

14/08 

COLETA 

17/08 

REFERÊNCIAS   

ESPÉCIE CANINA 

Eritrócitos 2.360.000 4.000.000 3.200.000 3.200.000 5.500.000 - 8.500.000/mm3 

Hemoglobina 6.1 8.2 7.0 5.9 12 - 18 (g/dL) 

Hematócrito 17 26 24 20 37 - 55 (%) 

VGM 73,9 65.0 75.0 62.5 60 - 77 (fL) 

CHGM 32,8 31,5 29.1 29.5 32 - 36 (%) 

Plaquetas 169.000 300.000 190.000 120.000 200.000 – 500.000 /mm3 

Proteína Total 11,4 9.6 10.0 9.4 6.0 - 8.0 (g/ dL) 

Leucócitos 9.900 12.400 7.300 7.800 6.000 - 17.000 /mm3 

Bastão 00 00 00 78 0 – 400/ mmm3 

Segmentados 7.425 8.804 6.132 6.318 300 - 11.500 /mm3 

Linfócitos 1.980 1.116 876 312 1.000 - 4.800 /mm3 

Eosinófilos 396 248 146 78 100 - 1.250 /mm3 

Monócitos 99 2.232 146 1.014 150 - 1.350 /mm3 
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Fonte: Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Metropolitano de Caucaia 

 

Além das alterações plaquetárias foi observada hiperproteinemia, a qual pode estar 

relacionada a processos inflamatórios, problemas renais ou à produção de proteína 

monoclonal por células do linfoma e pode resultar no desenvolvimento de síndromes de 

hiperviscosidade (NELSON; COUTO, 2015).  

A presença de anemia em todos os exames caracterizou processo de anemia 

arregenerativa, provavelmente devido ao problema renal, já que em casos de doença 

inflamatória crônica dos rins há diminuição da produção de eritropoietina com consequente 

estabelecimento de anemia arregenerativa (THRALL, 2015). Apesar da presença de 

hemoglobina e hematócrito muito baixos não foi realizada transfusão sanguínea, devido ao 

comprometimento renal do animal.  

Nos exames bioquímicos realizados do dia 10 de agosto o ALT estava dentro dos 

parâmetros normais (Tabela 2). No entanto, os níveis séricos de ureia e creatinina 

encontraram-se acima dos parâmetros de referência, o que justificava os sintomas clínicos da 

paciente, condizentes com problemas renais. Segundo Thrall (2015) a insuficiência renal 

ocorre quando aproximadamente dois terços da massa funcional estão afuncionais. Nesse 

ponto, não existe mais a capacidade de concentrar a urina adequadamente e resulta nos sinais 

de poliúria, oligúria ou anúria. Apesar da presença de poliúria, polidipsia e distensão 

abdominal na paciente, a suspeita de hiperadrenocoticismo foi descartada devido a 

verificação de hipoglicemia e a não visualização de alterações da glândula nos exames 

ultrassonográfico e de necropsia. 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES Rouleaux 

eritrocitário, 

hipocromia, 

policromasia, 

linfócitos 

reativos 5% 

Rouleaux 

eritrocitário. 

discreta, 

anisocitose, 

hipocromia, 

policromasia, 

 

Rouleaux 

eritrocitário. 

Moderada 

anisocitose, 

hipocromia, 

policromasia, 

linfócitos 

reativos 9%. 

Rouleaux 

eritrocitário 

Moderadas 

anisocitose,hi

pocromia, 

policromasia,

neutrófilos 

tóxicos 5% 
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Tabela 2 - Exames bioquímicos realizados no período de agosto de 2017 a setembro de 
2017 

 
PARÂMETROS COLETA 

10/08 

COLETA 

23/08 

REFERÊNCIAS 

ESPÉCIE CANINA 

(ALT) 50 137,5 10,0 – 88,0 UI/L 

CREATININA 2,4 2,0 0,5 – 1,5 mg/dl 

GLICOSE  46 65,0 – 118,0 mg/dl 

UREIA 155  21,4 – 59,92 mg/dl 

AMOSTRA SORO SORO  

OBSERVAÇÕES  SORO LIPÊMICO E 
ICTÉRICO. 

 

 
Fonte: Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Metropolitano de Caucaia 

 

O soro se encontrava lipêmico, provavelmente pela alimentação, e ictérico. 

Segundo Coelho (2010), a icterícia pós-hepática (icterícia obstrutiva) é aquela decorrente da 

obstrução do fluxo biliar, seja dentro dos próprios lóbulos hepáticos, seja nos ductos mais 

calibrosos extra-hepáticos e faz com que a bile fique retida no fígado e dentre os principais 

agentes causadores estão os abscessos, neoplasias, degeneração e inflamação (THRALL, 

2015).  

O primeiro exame ultrassonográfico abdominal, foi observado que os linfonodos 

se apresentavam aumentados em região meso e hipogástrica, medindo cerca de 3,80 x 2,42 

cm, 2,05 x 1,11 cm, 4,15 x 2,51 cm, 2,39 x 1,23 cm e 4,27 x 2,93 cm, sugerindo linfadenopatia.  

No segundo exame ultrassonográfico abdominal foi observada hepatomegalia. O 

órgão apresentou contornos regulares e ecogenicidade mantida, ecotextura homogênea. 

Bordas hepáticas lisas, regulares, sem retrações de superfície. Arquitetura vascular com 

calibre e trajeto preservados.  Observou-se líquido livre em quantidade moderada 

interlobulares. Alterações difusas hipoecogênicas podem caracterizar hepatite aguda, 

linfoma, leucemia e congestão passiva crônica que nesses casos o fígado pode apresentar-se 

com dimensões normais ou aumentadas (GODOY et al., 2010). As alterações hepáticas 

focais podem ser anecogênicas, hipoecogênicas, hiperecogênicas ou de ecogenicidade mista 

e são produzidas por hemorragias, hematomas, cistos, abscessos, hiperplasia nodular, 

granulomas ou neoplasias de origem primária ou metastática (GODOY et al., 2010). 

Na avaliação ultrassonográfica do rim esquerdo (Figura 2) observou-se 

ecogenicidade cortical aumentada, dilatação de pelve renal, estendendo-se até o terço inicial 
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do ureter que também se encontrava dilatado com presença de líquido anecogênico. Em 

região caudal ao rim esquerdo, aproximadamente 2 cm de distância do seu pólo caudal, 

observou-se estrutura de ecogenicidade mista, ecotextura grosseira, contornos regulares 

medindo 4,23cm x 3,45cm, possivelmente linfonodo com morfologia alterada. Havia 

dilatação da pelve renal que se estendia até o terço inicial do ureter que tinha líquido 

(hidroureter). Não foi possível acompanhar o ureter esquerdo, sugerindo-se compressão de 

ureter pela estrutura acima descrita.  

 

Figura 2 - Sonograma do rim esquerdo envolto a uma massa (seta preta) (A), importante 
dilatação da pelve renal, (seta vermelha) estendendo-se até o terço inicial do ureter (seta 
amarela) (B) 

 

 

Fonte: Policlínica Veterinária Metropolitana – HVM (2017) 

 

O rim direito apresentava perda moderada da arquitetura córtico medular e da 

proporção córtico medular, com o córtex renal espesso e com aumento de ecogenicidade. 

Segundo Godoy (2010) neoplasias em cães e gatos a metástase renal é mais frequente que o 

tumor primário. Áreas heterogêneas são observadas, podendo determinar irregularidade no 

contorno do rim. A ecogenicidade é variável, sendo a biopsia renal indicada para o 

diagnóstico definitivo. 

Obstrução por ligaduras acidentais durante a ovário-histerectomia ou por cálculos 

e compressões tumorais são as causas mais comuns de dilatação. Ecograficamente o ureter 

dilatado apresenta-se com paredes bem definidas e tortuosas que podem ter luz de 2-3 cm 

de diâmetro (GODOY et al., 2010). 

O baço ao exame ultrassonográfico apresentou esplenomegalia com contornos 

regulares, formato regular com áreas de curvatura devido ao aumento do órgão, parênquima 
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homogêneo e ecogenicidade padrão. Esplenomegalia é a alteração mais frequente do baço e 

em processos crônicos a ecogenicidade pode estar aumentada. A esplenomegalia difusa pode 

ser infiltrativa, causada por células não neoplásicas e por células neoplásicas (GODOY et al., 

2010), relativamente comum em pequenos animais que apresentam leucemias agudas e 

crônicas, mieloma múltiplo, mastocitoma, linfoma e histocitoma maligno (JERICÓ et al., 

2015). 

Já no que se referiu à análise linfática, na região mesogástrica, no tecido subcutâneo 

foi observada imagem cavitária com septações e regiões hipoecogênicas medindo 2,32 cm x 

1,32 cm, com aspecto ultrassonográfico sugestivo de neoplasia onde foi visualizada uma 

importante linfoadenomegalia generalizada (Figura 3). Segundo Carvalho (2009), os 

linfonodos se apresentam aumentados de tamanho em casos de linfoma ou em processos 

inflamatórios e infecciosos. Linfonodos neoplásicos ou metastásicos apresentam-se 

arredondados, com relação S/L maior que 0,65, ao passo que os nodos normais ou reativos 

tendem a ser achatados, ovóides ou alongados. A combinação das informações estruturais e 

vasculares fornecidas pelo mapeamento doppler utilizado amplia as possibilidades de 

diagnóstico diferencial e estadiamento de tumores, além de ser uma ferramenta fundamental 

para guiar biópsias (CARVALHO, 2009). 

O diagnóstico do tipo celular predominante e da distribuição da linfadenopatia 

pode ser obtido com o auxílio da citologia aspirativa dos linfonodos afetados, ou de maneira 

mais invasiva, pelo exame histopatológico de biopsia dos linfonodos (JERICÓ et al., 2015). 

Tais exames foram feitos para um diagnóstico preciso. No dia 10 de agosto a Citologia 

Aspirativa por Agulha Fina (CAAF) realizada no linfonodo mesogástrico, guiada por 

ultrassom revelou moderada celularidade constituída predominamente por linfócitos 

grandes, por vezes se apresentando multinucleados com cromatina frouxa, citoplasma 

basofílico com vacúolos, sugestivos de linfoma maligno do tipo anaplásico. 
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Figura 3 - Sonograma com doopler de linfonodo em região mesogástrica (seta branca) 
 

 

Fonte: Policlínica Veterinária Metropolitana – HVM (2017) 

 

Além das alterações linfáticas a paciente apresentou comprometimento da função 

dos rins, fígado e baço, evidenciados pelas análises bioquímicas e ultrassonográficas, os quais 

apresentavam tamanhos aumentados, e consequentemente esses órgãos não estavam mais 

metabolizando os medicamentos administrados.  

O animal veio a óbito e na necropsia, observou-se que o fígado estava aumentado 

de volume, confirmando o os dados ultrassonográficos. As alterações malignas hepáticas 

tendem a aumentar mais o número e o tamanho dos linfonodos visíveis, além disso, as 

alterações malignas tendem a ser mais hipoecogênicas e heterogêneas (CARVALHO, 2009). 

Observou-se a deposição excessiva de bilirrubina nos órgãos. Segundo Coelho 

(2010), o acúmulo de bilirrubina no sangue (hiperbilirrubinemia) pode ser devido à produção 

excessiva, à incapacidade de remoção das quantidades normais de bilirrubina pelos 

hepatócitos lesados, ou ainda, por dificuldades na excreção da bile, nas obstruções dos 

condutos biliares. Em todos estes casos o excesso de bilirrubina deposita-se nos tecidos, 

órgãos, serosas e mucosas.  

No exame histopatológico, foi observado que o fígado tinha áreas de necrose, 

degeneração hidrópica e gordurosa dos hepatócitos com focos de hemorragia, intensa 

dilatação dos sinusoides hepáticos com infiltração de linfócitos malignos. 

 Os rins estavam com glomeruloesclerose com espessamento fibroso das alças 

glomerulares e cápsula de Bowmann. Com múltiplas áreas de fibrose pelo parênquima renal, 

inclusive em áreas perivasculares, associadas a infiltração de linfócitos e plasmócitos. 

Moderada degeneração hidrópica do epitélio tubular renal com áreas de hemorragia 
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subcapsular, focos de calcificação tubular. Os sais de cálcio, normalmente na forma de 

fosfatos ou carbonatos, podem se depositar em tecidos, que estão necrosados (DONALD; 

ZACHARY, 2009). 

Histologicamente foram visualizadas áreas de infiltração por linfócitos malignos e 

extensa autólise no baço. Essas alterações condiziam com a dilatação abdominal visualizada 

no exame clínico do animal, com os exames bioquímicos e avaliação ultrassonográfica. Além 

disso, a persistência da anemia arregenerativa poderia estar associada não só aos problemas 

renais e hepáticos como também a uma atividade desregulada do baço, visto que se trata de 

um órgão com função hematológica em armazenar e eliminar hemácias e plaquetas (LOPES 

et al., 2007).  

O nódulo abdominal visualizado no exame ultrassonográfico e removido durante a 

necropsia foi diagnosticado no exame histopatológico como neoplasia linfoide composta por 

linfócitos de anisocitose moderada com citoplasma escasso e nucléolos de cromatina 

grosseira com nucléolos evidentes que invadia difusamente o estroma, alcançando e 

dissociando as fibras musculares com extensa necrose e hemorragia (Figura 4). As 

observações celulares foram condizentes com os laudos citológicos do linfonodo 

hipogástrico e linfonodos internos. 

O óbito da paciente provavelmente foi devido a uma parada cardiorrespiratória em 

razão de um processo invasivo do linfoma na região pulmonar, onde foi observada uma 

massa tumoral que causou compressão, comprometendo mais de 30% do sistema 

respiratório.  

Segundo os achados de necropsia e no exame histopatológico o pulmão apresentava 

acentuada congestão e edema com múltiplas áreas de hepatização cinzenta, foram vistas áreas 

de hemorragia e atelectasia em múltiplos focos, explicando assim a dificuldade em 

respiratória do animal. A atelectasia corresponde ao colapso alveolar causado por obstrução 

completa dos brônquios e bronquíolos aferentes com absorção do ar retido ou por 

compressão dos alvéolos decorrente de processos invasivos nos pulmões ou na cavidade 

torácica que pode ocorrer em casos de hidrotórax e linfoma maligno tímico (MOUWEN et 

al., 2008). 
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Figura 4 - Nódulo abdominal visualizado em exame ultrassonográfico com doppler (A) (seta 
branca), à necropsia (B) e submetido à análise histopatológica, na qual foram evidenciadas 
necrose e hemorragia (setas vermelhas) e linfócitos com núcleos de contornos irregulares, 
cromatina grosseira e nucléolos evidentes (setas amarelas) (C).  

 

 

Fonte: Policlínica Veterinária Metropolitana – HVM (2017) 

 

Diante das avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem o prognóstico da paciente 

era reservado. O achado da linfonodomegalia mediastinal cranial em cães com linfossarcoma 

é um fator prognóstico negativo com relação à resposta à quimioterapia (DONALD; 

THRALL, 2014). 

 

4 CONCLUSÃO 

 
A importância do diagnóstico clínico diferencial em casos de linfoma canino muitas 

vezes é difícil. Neste sentido, a realização de exames laboratoriais, citológicos e 

ultrassonográficos são de extrema relevância para o diagnóstico definitivo, tratamento e 

prognóstico da doença. 
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