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APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Tuiuti 

do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Médica Veterinária, é 

composto pelo relatório de estágio, onde são descritas as atividades realizadas 

durante o período de 06 de fevereiro a 21 de abril de 2017, no Hospital Veterinário 

Batel, localizado no município de Curitiba-PR, local de cumprimento do Estágio 

Curricular e o relato de dois casos sobre linfoma em cães. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 

O linfoma ou linfossarcoma, é uma das neoplasias mais comuns no cão. Os linfomas 
representam um grupo variado de neoplasias que têm em comum a sua origem, nos 
linfócitos, e que resultam da alteração e proliferação malignas dos mesmos em 
órgãos linfoides sólidos. A sua etiologia é multifatorial e apesar de haver raças mais 
afetadas, qualquer animal pode vir a sofrer de linfoma. Os sinais clínicos são 
variáveis, de acordo com a classificação anatômica do linfoma. O diagnóstico pode 
ser feito com diferentes métodos, como citologia ou histopatologia, mas em casos 
duvidosos, novas técnicas como a imunohistoquímica são utilizadas para 
diagnóstico definitivo. O tratamento adotado é o quimioterápico, com possibilidade 
de recurso a diferentes protocolos. Este trabalho tem como objetivo relatar dois 
casos de linfoma em cães e, na revisão literária sobre o assunto, abordar o quadro 
clínico da doença, os métodos de diagnóstico e seu tratamento. 

Palavras-chave:  Oncologia, linfoma multicêntrico, linfoma cutâneo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O estágio curricular obrigatório é a disciplina dos cursos de graduação em 

nível superior, que tem como finalidade permitir que o aluno coloque em prática os 

conhecimentos obtidos durante o período acadêmico, na área em que mais se 

identifica. Tem por objetivo também permitir o desenvolvimento de habilidades e a 

vivência a realidade cotidiana da profissão e, do mercado de trabalho.  

 O período de estágio curricular supervisionado foi realizado no Hospital 

Veterinário Batel (HVB), localizado na cidade de Curitiba-PR, no período de 06 de 

fevereiro a 21 de abril do ano de 2017, totalizando uma carga horária de 420 horas, 

supervisionado pela médica veterinária Kelly Cristina Cruz Choque e orientado pela 

Profª. Fabiana Monti.  

 O presente trabalho tem como finalidade apresentar o relatório de atividades 

desenvolvidas durante o estágio, o qual irá descrever a estrutura da unidade 

concedente, casuística acompanhada, atividades desenvolvidas e apresentar dois 

casos clínicos de linfoma multicêntrico e linfoma cutâneo em cães. 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

 O estágio ocorreu no Hospital Veterinário Batel (HVB), que está localizado na 

Rua Bruno Filgueira, nº 501, bairro Batel, no município de Curitiba-PR (Figura 1). O 

hospital conta com dezessete médicos veterinários, que atuam em áreas específicas, 

e cinco enfermeiros. É destinado ao atendimento de cães e gatos na área de clínica 

médica e cirúrgica. 

 A unidade conta com profissionais especializados nas diversas áreas da 

clínica veterinária, como: odontologia, oftalmologia, endocrinologia, clínica médica 

de felinos, nefrologia, dermatologia, oncologia, ortopedia, neurologia, cardiologia, 

ultrassonografia, radiografia, cirurgias, entre outros. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 O HVB, conta com uma área de recepção de cães e gatos e duas salas de 

espera (Figuras 2 e 3), possui um total de quatro secretárias encarregadas de 

realizar o cadastro dos tutores e animais.  

  

Figura 1: Vista da fachada externa do HVB, 2017 
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 Os atendimentos eram realizados em cinco consultórios (Figura 4), sendo um 

deles destinado ao atendimento de gatos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Recepção do HVB, 
2017 

Figura 3: Sala de espera do HVB, 2017 
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 Há duas salas específicas para exames de imagem, como ultrassonografia e 

radiografia (figura 6 e 7). A sala de ultrassonografia contém um ultrassom de mesa, 

que serve para ultrassons gerais e ecografia com doppler colorido.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Consultório destinado ao atendimento de cães do HVB, 
2017 

Figura 5: Consultório para atendimento de gatos do HVB, 2017 
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 Os atendimentos emergenciais são realizados em uma sala específica, 

localizada no segundo andar do hospital (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Vista geral da sala de emergência e procedimentos do HVB, 
2017 

 

Figura 6: Sala de ultrassonografia do HVB, 2017 

 

Figura 7: Sala de radiologia do HVB, 2017 



 

 

 

19 

 

 A sala de internamento para cães possui cinco conjuntos de gaiolas, que são 

higienizadas, no mínimo, três vezes ao dia (figura 9).  

 O internamento para gatos é um ambiente calmo, para não estressar os 

animais. Contém uma mesa de inox onde são realizados os procedimentos e dois 

conjuntos de gaiolas de dois andares (figura 10).  

 

 

 

A Unidade de Terapia Semi-Intensiva (USI) está totalmente equipada para 

atendimento e internamento em casos de emergência. A sala possui uma gaiola 

equipada para atendimento emergencial (figura 11), um aparelho de gasometria e 

uma centrífuga para realização de exames. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Existem dois centros cirúrgicos. O centro cirúrgico odontológico (figura 12) e o 

centro cirúrgico principal, utilizado para a maioria dos procedimentos (figura 13). 

Figura 9: Vista interna do internamento para 
cães do HVB, 2017 

Figura 10: Vista interna do internamento de 
gatos do HVB, 2017 

Figura 11: Vista interna da USI do HVB, 2017 
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

 A rotina do estagiário era acompanhar um dos médicos veterinários ou 

enfermeiros da equipe do HVB. No transcorrer do dia, as atividades alternavam-se 

em atendimentos ambulatoriais e emergências, acompanhamento dos animais 

internados, curativos, acompanhamento de procedimentos cirúrgicos, auxílio nos 

exames de imagem e laboratoriais, consultas dos especialistas, formulação de 

dietas balanceadas, preparo e administração de medicamentos, entre outros, 

sempre sob supervisão dos médicos veterinários e enfermeiros do hospital. 

 A rotina iniciava-se às 08:00 horas, com a realização dos parâmetros 

fisiológicos dos animais internados. Após, ocorria a troca de curativos, administração 

dos medicamentos e alimentação dos mesmos. A seguir desta rotina inicial, outras 

atividades eram realizadas, como acompanhamento de consultas, auxilio cirúrgico, 

auxílio em exames de imagens e laboratoriais, até às 17:00 horas. 

 Por opção do estagiário, era possível continuar as atividades após esse 

período e realizar plantão em alguns fins de semana.  

 

4 DESCRIÇÃO DA CASUÍSTICA  

 

 A casuística era diversificada, sendo possível acompanhar doze áreas. Foram 

atendidos, no período de estágio, 272 animais, sendo 206 (81,7%) cães e 66 (18,3%) 

gatos; 151 (55,5%) fêmeas e 121 (44,5%) machos, distribuídos conforme Quadros 1 

e 2 a seguir. 

Figura 12: Vista do centro cirúrgico odontológico 
do HVB, 2017

Figura 13: Vista do centro cirúrgico principal do 
HVB, 2017
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Quadro 1: Distribuição da casuística do HVB, de acordo com os sistemas da clínica veterinária, 
durante o período de estágio de 06/02/2017 à 21/04/2017 

 

 

Quadro 2: Distribuição da casuística do HVB, de acordo com os diagnósticos da clínica veterinária, 
durante o período de estágio de 06/02/2017 à 21/04/2017 

 

 

De 68 casos de consulta geral, 26 foram de imunização, as demais tratavam-

se de otite fúngica e bacteriana, êmese, diarreia, dermatites e traumas. Dos quadros 

oftálmicos, os mais prevalentes foram ceratoconjuntivite seca e úlcera de córnea 

superficial, seguidos de catarata e glaucoma. Nos casos acompanhados de 

endocrinologia, as doenças mais comuns acompanhadas foram 

hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus e hipotireoidismo. Na clínica médica de 

gatos domésticos, a maioria dos casos acompanhados apresentaram êmese e 

doença renal crônica. Em nefrologia, os pacientes acompanhados foram gatos, 

sendo todos com doença renal crônica. Em dermatologia, os casos mais comuns 

foram dermatite atópica, piodermatite e otite fúngica. Na área de oncologia as 

afecções mais observadas foram tumor de mama e linfoma. A seguir, o relato de 
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dois casos de linfoma em cães. Em cardiologia, o quadro mais prevalente foi a 

doença valvar degenerativa, chamada também de endocardiose. As atividades mais 

acompanhadas em cirurgia foram ovário salpingo histerectomia (OSH), orquiectomia 

e mastectomia total. Na área de imagem, as alterações mais comuns no exame de 

ultrassonografia foram em sistema urinário e gastrintestinal e, em radiologia, 

alterações pulmonares. 

 

5 LINFOMA EM CÃES 

 

5.1 REVISÃO 

 

5.1.1 Definição 

 

 Linfoma ou linfossarcoma são neoplasias caracterizadas pela proliferação 

clonal de linfócitos malignos. Constituem um grupo de neoplasias derivadas do 

sistema linforreticular, o qual é composto por células linforreticulares. A maioria das 

células que compõe são chamadas de linfócitos (B e T), de modo que surgem 

comumente em órgãos linfoides sólidos, como medula óssea, timo, baço, fígado e 

linfonodos. Mas podem desenvolver-se em praticamente qualquer órgão, como pele, 

sistema nervoso central (SNC), ossos, coração, cavidade nasal e globo ocular, 

devido à contínua migração dos linfócitos pelos diferentes tecidos do organismo 

(MORENO & BRACARENS, 2007). 

 

5.1.2 Anatomia e fisiologia do sistema linfoide 

 

 O sistema linfoide é constituído por órgãos linfoides centrais, como a medula 

óssea e o timo, e por órgãos linfoides periféricos, representados pelos linfonodos, 

baço, nódulos linfáticos e, também, pelos vasos envolvidos na condução da linfa 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

 Os linfócitos, segunda célula sanguínea mais prevalente no cão, originam-se 

nos órgãos linfoides. O linfoblasto e o prolinfócito são as células precursoras dos 

linfócitos circulantes que podem ser classificados como B ou T. Os linfócitos têm a 

função de defesa e, portanto, são encontrados em praticamente todos os tecidos e 

órgãos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 
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 Os linfonodos são estruturas integrantes do sistema circulatório e sistema 

imunológico. Na área superficial do córtex do linfonodo, ocorre a proliferação e 

diferenciação dos linfócitos B. Na área profunda da cortical formam-se linfócitos T 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; MITCHELL, et al., 2012). As células T 

representam 65 a 75% dos linfócitos circulantes no sangue, enquanto as células B, 5 

a 10%. O restante (10 a 15%), corresponde aos linfócitos Natural Killer (NK), 

responsáveis pela destruição de células cancerígenas e infectadas por vírus 

(BARBER & WEISHAAR, 2014) 

 Os linfonodos em cães situam-se conforme o centro linfático e a região 

anatômica. Os linfonodos superficiais estão distribuídos conforme demonstra a 

Figura 14 (NELSON & COUTO, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.1.3 Epidemiologia 

 

 O linfoma é uma das neoplasias mais comuns em cães e representa de 7 a 

24% de todas as neoplasias (MUNHOZ, et al., 2016). Os cães afetados incluem-se 

no grupo etário desde a meia idade a idade geriátrica, sendo a média entre os seis e 

nove anos. Os animais mais jovens, com idade inferior a quatro anos são menos 

acometidos (ZANDVLIET, 2016). Todas as raças podem apresentar a doença, mas 

existe uma predisposição racial pelo Boxer, Bull Mastiff, Basset Hound, São 

Bernardo, Scottish Terrier, Airedale Terrier, Bulldog, Labrador Retriver, Rottweiler, 

Cocker Spaniel e Golden Retriver (NEUWALD et al., 2014; VILLAMIL et al., 2009). 

Figura 14: Distribuição anatômica dos linfonodos no cão 

 

Fonte: NELSON & COUTO, 2009 
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As raças Dachshund, Lulu da Pomerânia e Poodle miniatura são descritas como 

sendo de baixo risco (NEUWALD et al., 2014). 

 

5.1.4 Etiologia 

  

 Em cães não foi identificado nenhum agente etiológico causador desta 

neoplasia, embora um componente genético seja evidente, já que a sua prevalência 

é elevada em determinadas raças (CARDOSO et al., 2003; SUZANO et al., 2010). 

 Vail & Young (2007), no entanto, mencionou que o linfoma pode estar 

associado a habitação na proximidade de áreas industriais; exposição a fortes 

campos magnéticos; medicação imunossupressiva (ciclosporina) e dermatite atópica, 

que está relacionada com o linfoma cutâneo e agentes infecciosos. Cunha et al 

(2011) afirmou que a influência do sexo no desenvolvimento neoplásico é 

controversa, porém acredita-se que o gene não é um fator de risco relevante.  

 

5.1.5 Classificação 

 

 A classificação do linfoma no cão é baseada na região anatômica, critérios 

histopatológicos e características imunofenotípicas (DALECK et al., 2009). 

 

5.1.5.1 Classificação anatômica 

 

 Segundo Daleck et al (2009) o linfoma é classificado com base no local 

anatômico. Para tanto, pode ser utilizada a classificação proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que contempla o estadiamento clínico do linfoma, 

determinando a sua infiltração em outros órgãos e ausência ou presença de sinais 

clínicos (VALLI et al., 2011), como demonstrado no Quadro 3. 

Quadro 3: Classificação anatômica proposta pela OMS para cães com linfoma 
ESTÁGIO ASPECTOS CLÍNICOS
I Comprometimento de um linfonodo solitário. 
II Mais de um linfonodo aumentado, mas apenas de um lado do diafragma.
III Comprometimento generalizado dos linfonodos.
IV Estágio III, hepatopatia e esplenomegalia.
V Qualquer um acima, comprometimento extranodal ou medula óssea.
Subestágio A Assintomático.
Subestágio B Doente.
FONTE: DALECK et al., 2009 
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O linfoma multicêntrico é a forma mais comum em cães, representa 

aproximadamente 84% dos casos de linfoma. Acomete órgãos linfoides, mas com o 

avanço da doença, pode agredir outros órgãos e tecidos (OLIVEIRA et al., 2014; 

MUNHOZ et al., 2016). É caracterizado por linfonodomegalia regional ou 

generalizada, que pode ser localizada inicialmente nos linfonodos mandibulares e 

pré-escapulares. Pode haver progressão, com infiltração de células neoplásicas no 

fígado, baço, medula óssea e tonsilas, resultando comumente em hepatomegalia e 

esplenomegalia. Em estágios mais avançados pode haver envolvimento extranodal, 

por exemplo, ocular, renal ou neural (OLIVEIRA et al., 2014). 

 O linfoma alimentar, também chamado de gastrintestinal é menos comum que 

a forma multicêntrica e corresponde de 5 a 7% de todos os linfomas em cães. Está 

localizado principalmente no estômago e intestino delgado. Evidências recentes 

sugerem que a maioria dos linfomas gastrintestinais em cães se origina de células T 

(GOLDSTEIN, 2010; LI & BOUSSIOTIS, 2011). Ocorre geralmente de forma 

multifocal e difusa em toda a submucosa e lâmina do intestino delgado, causando 

ulcerações superficiais e infiltração transmural da serosa intestinal (VAIL & YOUNG, 

2007). 

 O linfoma mediastinal ocorre em aproximadamente 5% dos casos de linfomas. 

Envolve aumento dos linfonodos mediastinais ou o timo. São comuns derrames 

pleurais, que resultam em sinais do trato respiratório, assim como hipercalcemia 

(VAIL & YOUNG, 2007). A maioria das formas mediastínicas relatadas no cão é 

comumente associada às células T, pois o timo é o órgão linfoide responsável pela 

maturação desses linfócitos. O prognóstico é desfavorável (THALHEIM et al., 2013). 

 O linfoma cutâneo é considerado uma forma rara do linfoma, representando 

somente 1% das neoplasias cutâneas em cães (FONTAINE et al., 2009). Pode ser 

classificado como epiteliotrópico, com envolvimento da epiderme, ou não 

epiteliotrópico, quando localiza-se somente na derme (FONTAINE et al., 2009). O 

epiteliotrópico tem a presença de linfócitos neoplásicos na epiderme, geralmente de 

origem T, e é a forma mais comum de linfoma cutâneo. A forma não epiteliotrópica 

ocorre com a presença de linfócitos neoplásicos na derme, geralmente de origem B 

(DALECK et al., 2009; VAIL & YOUNG, 2007). O linfoma cutâneo é a forma mais 

complexa, do ponto de vista terapêutico, pois poucos animais respondem ao 

tratamento e é considerado uma variedade de linfoma extranodal. Pode também 
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envolver a mucosa oral, linfonodos, baço, fígado e medula óssea (NORTH & BANKS, 

2009). 

 O linfoma extranodal possui uma incidência de 3% dos casos de linfomas. 

Podem ocorrer em qualquer órgão ou tecido, fora do sistema linfático, como por 

exemplo, o linfoma ocular, renal e neural (THALHEIM et al., 2013).  

 

5.1.5.2 Classificação histopatológica 

 

 As classificações histopatológicas podem ser baseadas em três tipos. A OMS 

classifica os linfomas como de baixo grau, quando constituídos por células pequenas, 

de baixo índice mitótico, progressão lenta, pouco responsivos a quimioterapia e 

tempo maior de sobrevida; e linfomas de alto grau ou intermediário quando 

progridem rapidamente, porém são mais responsivos a quimioterapia (WILLMANN et 

al., 2009). 

 A Working Formulation classifica os linfomas com base no padrão tecidual, 

em difuso ou folicular, e no tipo celular que pode ser pequeno, médio e grande. O 

sistema Kiel avalia a morfologia celular em baixo grau e alto grau de malignidade e a 

imunofenotipagem em células B e células T. Esses dois sistemas auxiliam na 

determinação do prognóstico da doença. A Working Formulation tem maior 

correlação na determinação do tempo de sobrevida do animal. Os dois sistemas 

classificam se o linfoma possui baixo ou alto grau de malignidade (MARCONATO et 

al., 2013, VAIL & YOUNG, 2007). 

 

5.1.5.3 Classificação imunofenotípica 

 

 Imunofenotipicamente, os linfomas podem ser de células B, de células T ou 

podem ser nulos, sendo que em cães observa-se maior incidência de linfomas com 

imunofenótipo do tipo B. O linfoma imunofenotipicamente nulo não pode ser 

especificado como linfomas de células B ou T por não conter marcadores suficientes 

de células B, nem de células T (ADAM et al., 2011). Os linfomas de células T têm 

pior prognóstico quando comparados aos de célula B, pois respondem menos ao 

tratamento. A idade média dos animais que apresentam linfomas de células T e de 

células B é semelhante, mas animais com imunofenótipo nulo são mais idosos 

(COMAZZI & GELAIN, 2011). 
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 O anticorpo monoclonal CD79a é um marcador de células do tipo B, e o 

anticorpo policlonal humano anti-CD3 é um marcador de células T. A 

imnunofenotipagem faz a distinção entre linfócitos B e T, e também diferencia 

doença linfoproliferativa reativa de doença linfoproliferativa neoplásica. A 

classificação imunofenotípica pode ser realizada por imunohistoquímica, 

imunocitoquímica, citometria de fluxo (CF) ou reação em cadeia da polimerase (PCR) 

(NELSON & COUTO, 2009). 

 

5.1.6 Manifestações clínicas  

 

 No linfoma multicêntrico em estágio inicial, os animais podem apresentar-se 

assintomáticos, com sinais inespecíficos, porém, quando sintomáticos, o histórico 

clássico é o aumento de linfonodos (figura 15). Inicialmente observa-se 

linfonodomegalia submandibular, pré escapular e axilar, progredindo para 

linfonodomegalia generalizada, geralmente indolor. Pode-se observar também, 

perda de peso, anorexia, vômito, diarreia, ascite, dispneia, polidipsia, poliúria, febre, 

letargia, tosse, apatia e hiporexia (PONCE et al., 2010; FIGHERA et al., 2006). Em 

estágios avançados da doença, hepatoesplenomegalia e envolvimento da medula 

óssea, com o aparecimento de discrasias sanguíneas (PONCE et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

No linfoma alimentar observam-se sinais gastrintestinais, como vômito, 

diarreia, melena, úlceras gástricas e perda de peso. O linfoma intestinal ocorre tanto 

na forma difusa, com infiltração extensa da lâmina própria e submucosa e na forma 

Figura 15: Aumento de volume em região de 
linfonodo submandibular em cão adulto com 
diagnóstico de linfoma multicêntrico

FONTE: DALECK et al., 2009 
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nodular, com espessamento do intestino, estreitamento luminal e obstrução intestinal 

parcial (NORTH & BANKS, 2009; VAIL & YOUNG, 2007). 

 Segundo Vail & Young (2007), no linfoma mediastinal os cães podem 

apresentar dispneia, tosse, regurgitação, taquicardia, cianose, letargia e efusão 

pleural.  A síndrome da veia cava cranial, ocorre quando o aumento dos linfonodos 

mediastinais e torácicos comprime a veia cava cranial, causando edema de cabeça, 

pescoço e membros (figuras 16 e 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A forma cutânea do linfoma é bem variável e pode mimetizar muitas 

dermatopatias. As lesões podem ser multifocais ou generalizadas e ocorrem como 

nódulos, placas, úlceras, eritema, alopecia e dermatite esfoliativa. Muitos casos são 

descritos como pruriginosos. Possui dois tipos, linfoma cutâneo epiteliotrópico e 

linfoma cutâneo não epiteliotrópico. (DALECK et al., 2009). 

 O linfoma epiteliotrópico de células T é a forma mais comum, similar ao que 

ocorre nos seres humanos, e é uma variante da Mycosis Fungoides. Em seres 

humanos é referida como Síndrome de Sézary (figura 18). Possui três estágios 

clínicos: inicialmente observa-se descamação, alopecia e prurido; com a progressão 

da doença, a pele torna-se eritematosa, espessada e exsudativa. No estágio final 

observa-se proliferação de placas, nódulos e ulceração (DALECK et al., 2009, 

BIENZLE & VERNAU, 2011). 

 

Figura 16: Edema facial em cão 
apresentando síndrome da veia cava 
cranial, com diagnóstico de linfoma 
mediastinal 

Fonte: VAIL & YOUNG, 2007 

Figura 17: Edema de membros em cão 
apresentando síndrome da veia cava 
cranial, com diagnóstico de linfoma 
mediastinal

Fonte: VAIL & YOUNG, 2007 
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Os linfomas não epiteliotrópicos são vistos como nódulos alopécicos e 

ulcerados, únicos ou múltiplos. São neoplasias eritematosas ou de coloração 

violácea, dérmicos ou subcutâneos, localizando-se mais frequentemente no tronco, 

cabeça e extremidades (DALECK et al., 2009, BIENZLE & VERNAU, 2011). 

 

5.1.7 Síndromes paraneoplásicas  

 Podem surgir como um dos primeiros sinais de malignidade e correspondem 

a efeitos metabólicos, endócrinos e hematológicos, secundários ao linfoma. Uma 

das alterações sistêmicas mais frequentes é a debilidade e má nutrição, associada 

ou não a má ingestão de alimentos que, consequentemente, leva à caquexia. A 

anemia é outra manifestação importante que, no linfoma, ocorre predominantemente 

na forma de anemia crônica, por diminuição do tempo de vida dos eritrócitos, 

alteração do metabolismo de ferro ou resposta deficiente da medula óssea à 

eritropoietina; ou como anemia hemolítica imunomediada adquirida, caracterizada 

pela destruição prematura dos eritrócitos (OGILVIE, 2003). 

 Outras síndromes paraneoplásicas comuns em cães são a trombocitopenia, 

secundária ao envolvimento da medula óssea pela neoplasia; febre, associada ao 

excesso de produção de citocinas que estimulam prostaglandinas promotoras de 

febre; hipercalcemia, secundária à produção ectópica de um peptídeo relacionado 

com o hormônio da paratireoide (PTHrP). A eritrocitose é pouco frequente, mas pode 

estar relacionada com aumento da produção primária de eritropoietina ou com o 

excesso de eritropoietina provocada pela hipóxia renal (OGILVIE, 2003). 

 

5.1.8 Diagnóstico 

Figura 18: Linfoma epiteliotrópico em membro de um cão 

Fonte: DALECK et al., 2009 
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 O diagnóstico presuntivo do linfoma baseia-se na anamnese, exames clínico 

e laboratoriais, além dos exames de imagem. Já o diagnóstico definitivo é realizado 

por meio do exame citopatológico e/ou histopatológico do(s) tecido(s) acometido(s) 

(MUNHOZ et al., 2016). 

 

5.1.8.1 Exame físico 

 

 No exame físico, realiza-se a palpação de todos os linfonodos acessíveis, 

incluindo aqueles palpáveis por exame retal. As mucosas devem ser inspecionadas 

quanto à coloração e presença ou ausência de sinais indicativos de alterações da 

coagulação, pois podem indicar suspeitas de anemia ou trombocitopenia, 

respectivamente (BURKHARD & BIENZLE, 2013). A palpação abdominal pode 

revelar a presença de hepatoesplenomegalia ou espessamento da parede intestinal. 

A auscultação de tórax pode sugerir a presença de massas em mediastino ou 

derrame pleural (BIENZLE & VERNAU, 2011). 

 

5.1.8.2 Perfil hematológico e bioquímico  

 

 O hemograma estabelece uma base dos parâmetros hematológicos, para 

comparar resultados futuros e avaliar o grau de imunossupressão causada pelo 

tratamento. As alterações em hemograma podem resultar da destruição periférica 

das células ou sequestro esplênico. As alterações hematológicas comuns em caso 

de linfoma são: anemias regenerativas e não regenerativas (SILVA et al., 2010); 

leucocitose por neutrofilia, com ou sem desvio a esquerda, refletindo uma condição 

inflamatória secundária à neoplasia. Pode-se observar também monocitose, 

trombocitopenia, linfocitose, citopenias isoladas ou combinadas, e células linfoides 

anormais (CÁPUA et al., 2009). 

 As alterações mais comuns encontradas no perfil bioquímico são 

hipercalcemia que acredita-se resultar da produção de uma proteína semelhante ao 

paratormônio (PTH), conhecida como pr PTH, pelas células neoplásicas; aumento 

de enzimas hepáticas; hiperglobulinemia, principalmente em linfoma de célula B 

(VAIL & YOUNG, 2007). 
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5.1.8.3 Exames de imagem 

 

 Pode ser realizado exame de radiografia, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética para auxiliar no diagnóstico 

(BURKHARD & BIENZLE, 2013). 

 As alterações radiográficas, em geral, são secundárias à linfadenopatia ou 

organomegalia. As radiografias torácicas avaliam alterações pulmonares, possível 

metástase pulmonar; efusão pleural ou pericárdica; alterações em linfonodos 

mediastinal ou esternal. A radiografia contrastada positiva pode revelar 

anormalidades em trato gastrintestinal superior, irregularidade nas mucosas, defeitos 

de enchimento luminal e espessamento irregular da parede, sugestivos de doença 

mural infiltrativa (BURKHARD & BIENZLE, 2013). 

  A ultrassonografia é muito útil na avaliação de massas mediastinais, mas 

principalmente em região abdominal. Várias anormalidades são detectadas, como 

hepatomegalia, esplenomegalia, alterações na ecogenicidade hepática e esplênica, 

espessamento de intestino, massas esplênicas e efusão (DALECK et al., 2009). 

 A ecocardiografia é um exame que deve ser sempre realizado em casos de 

linfoma cardíaco para melhor avaliação. Endoscopias podem ser realizadas em 

casos de linfoma alimentar, podendo ser realizada a biópsia incisional 

concomitantemente. Pode-se realizar exames com tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e cintilografia. Esses são excelentes para determinar a 

extensão e localização da neoplasia e possíveis metástases, porém, a utilização 

dessas técnicas na medicina veterinária é limitada, devido ao alto custo dos 

equipamentos (DALECK et al., 2009). 

 

5.1.8.4 Citologia Aspirativa com Agulha Fina 

 

 A citologia aspirativa por agulha fina frequentemente permite definir o 

diagnóstico de linfoma. Esse procedimento oferece um diagnóstico quase imediato, 

com baixo índice de falso-negativo e de fácil realização (DALECK et al., 2009). É 

normalmente diagnóstica em casos de linfoma extranodal, pois os linfoblastos não 

estão presentes nestes órgãos normalmente (SEELIG et al., 2014). 

 No linfoma, as células são classificadas como células redondas e não 

possuem aderências nem arranjos ordenados entre elas. A maioria das células são 
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de grandes dimensões, com um nucléolo proeminente e citoplasma basofílico, ou 

com uma cromatina fina, sem nucléolos visíveis. Já os linfomas de células pequenas 

são difíceis de identificar por meio do exame citopatológico (THALHEIM et al., 2013; 

NELSON & COUTO, 2009). 

 

5.1.8.5 Exame histopatológico 

 

 A análise histopatológica possibilita a determinação do comportamento 

biológico do tumor, o estabelecimento do diagnóstico e tratamento. Os métodos 

mais utilizados são biópsia por “punch”, biópsia incisional e excisional. O método 

aconselhado depende do tecido alvo (VAIL & YOUNG, 2007; SUZANO et al., 2010).  

 Para avaliação dos linfonodos a remoção cirúrgica e a avaliação de todo o 

linfonodo é a técnica mais indicada para observar o envolvimento neoplásico do 

órgão (VAIL & YOUNG, 2007). Caso não seja possível estabelecer o diagnóstico 

desta forma, é necessário recorrer a colorações especiais ou procedimentos mais 

especializados, tal como imunocitoquímica e imunohistoquímica, técnicas de 

diagnóstico molecular, PCR, entre outros (NELSON & COUTO, 2009).  

 

5.1.8.6 Outras técnicas 

 

 Existem técnicas moleculares que permitem estabelecer o diagnóstico, caso 

este não tenha sido alcançado pelos exames citopatológico e histopatológico 

(THALHEIM et al., 2013). Dentre elas, a citometria de fluxo realiza uma análise 

rápida de uma grande quantidade de células, obtêm a imunofenotipagem dos 

linfócitos tumorais e realiza a análise do DNA, determinando a atividade proliferativa 

celular (DALECK et al., 2009). 

 A imunofenotipagem é usada para determinar o tipo de células que compõem 

o linfonodo, podendo ser do tipo B ou T (THALHEIM et al., 2013). O imunofenótipo 

de um linfócito é identificado determinando a expressão das moléculas específicas, 

como células B (CD79a) e células T (CD3). Linfomas de célula B apresentam 

imunorreatividade positiva para CD79a e negativa para CD3, já os linfomas de célula 

T são positivos para CD3+ e negativos para CD79a. Quando não há 

imunorreatividade para esses anticorpos, o imunofenótipo é considerado “nulo” 

(DALECK et al., 2009).  
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 A imunofenotipagem pode ser aplicada a amostras citológicas 

(imunocitoquímica) ou a cortes de tecidos (imunohistoquímica) para a identificação 

do tipo celular (VAIL & YOUNG, 2007).  

 

5.1.9 Tratamento 

 

 O linfoma é uma doença sistêmica e requer quimioterapia para tratamento. 

Mas há exceções, como o linfoma solitário extranodal, o qual pode ser tratado com 

radioterapia ou cirurgia e, como complemento, a quimioterapia pode ser indicada 

(REBHUN et al., 2012). 

 As taxas de remissão nos cães tratados com protocolos quimioterápicos são 

de aproximadamente 65 a 90%, com tempo médio de sobrevida entre seis e dezoito 

meses. Aproximadamente 20 a 30% dos animais sobrevivem dois anos após o 

diagnóstico da doença, dependendo do protocolo utilizado (SABA et al., 2009). 

 Os protocolos terapêuticos induzem a uma rápida remissão do tumor, em 80% 

dos casos. Mas a recidiva é esperada e poucos agentes são capazes de levar a uma 

segunda remissão. Nas recidivas, as chances de resposta satisfatória caem para 

aproximadamente 40% ou não há resposta. A quimioterapia antineoplásica têm três 

etapas: indução, manutenção e reindução da remissão ou terapia de resgate 

(DALECK et al., 2009). Para indução são utilizados quimioterápicos mais agressivos 

até a remissão completa. A partir de então, inicia-se a manutenção, na qual, os 

quimioterápicos são menos agressivos, as doses utilizadas são menores e o 

intervalo entre as sessões é maior. Nessa fase o objetivo é prolongar e manter a 

remissão clínica da doença. Continua-se a manutenção até ocorrer a recidiva da 

neoplasia e, neste momento, inicia-se a fase de resgate, que é a tentativa de uma 

segunda ou terceira remissão com um curso agressivo de quimioterapia.  

 Existem diversos protocolos quimioterápicos, com agentes únicos ou múltiplos 

que são eficazes no tratamento. Os protocolos mais complexos, que possuem maior 

número de agentes quimioterápicos, são os que oferecem aos animais um tempo de 

remissão e de vida mais prolongado. Porém, exigem maior tempo e custo. Já os 

protocolos mais simples, são menos tóxicos, mas proporcionam um tempo de 

remissão e de sobrevivência inferior (SABA et al., 2009). 

 

5.1.9.1 Protocolos quimioterápicos de agente único 
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 A prednisona, ciclofosfamida, clorambucil, vincristina, doxorrubicina, 

mitoxantrona e lomustina são exemplos de fármacos que podem ser administrados 

separadamente, em protocolos quimioterápicos mais simples (SABA et al., 2009). 

 Caso questões financeiras ou outros fatores impeçam o uso de quimioterapia 

sistêmica mais agressiva, pode ser usada a prednisona que, geralmente, resulta em 

curta remissão, completa ou parcial, de aproximadamente um a dois meses, em 50% 

dos animais. A prednisona pode resultar em resistência a múltiplas drogas, se um 

protocolo quimioterápico mais agressivo for tentado posteriormente (VALLI et al., 

2013). 

 A ciclofosfamida apresenta uma resposta semelhante ou superior à 

prednisona. Pode ser administrada junto à furosemida, para diminuir a incidência de 

cistite hemorrágica estéril. O clorambucil possui uma eficácia inferior quando 

comparado a ciclofosfamida na indução de remissão da doença. Ele é um substituto 

da ciclofosfamida quando ocorre cistite hemorrágica estéril (SABA et al., 2009; 

VALLI et al., 2013). 

 A vincristina é muito eficaz na quimioterapia para linfoma. Quando usada 

isoladamente pode resultar em tempo de remissão entre três e seis meses (SATO et 

al., 2011). 

 A doxorrubicina é considerada a droga de escolha em linfoma multicêntrico, 

sendo o único fármaco eficiente como agente único no tratamento do linfoma 

multicêntrico. Pode resultar em taxa de remissão clínica de 70% e sobrevida de nove 

meses a um ano. O paciente pode apresentar mielossupressão, alterações 

gastrintestinais, mas o seu efeito secundário mais importante é o desenvolvimento 

de cardiomiopatia dilatada e de insuficiência cardíaca. Pode ser associada à 

prednisona (BIENZLE &  VERNAU, 2011). 

 A mitoxantrona, pode ser utilizada como agente único no tratamento de 

linfoma canino, mas não apresenta uma eficácia tão elevada como a doxorrubicina. 

É uma opção em cães com doença cardíaca concomitante (SATO et al., 2011, 

BIENZLE & VERNAU, 2011). 

 A lomustina resulta em um tempo médio de sobrevivência de três meses 

(RIBSON et al., 2006). Este fármaco é usado mais frequentemente nas recidivas de 

linfomas malignos e em linfoma cutâneo. Segundo Willians et al (2006), esse 

quimioterápico resulta em respostas terapêuticas superiores a 70% no tratamento do 
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linfoma cutâneo em cães. Mas o potencial tóxico da lomustina tem sido avaliado e 

considerado deletério, como mielossupressão, seguido por sinais gastrintestinais. 

São descritas também, hepato e nefrotoxicidade (HEADING et al., 2011).  

 

5.1.9.2 Protocolos quimioterápicos de múltiplos agentes  

  

 A poliquimioterapia é a modalidade terapêutica mais utilizada e eficaz no 

tratamento de cães com linfoma, pois a combinação de fármacos apresenta melhor 

resultado no tempo de remissão da doença e na qualidade de vida (BIENZLE et al., 

2011). 

 Os protocolos mais efetivos incluem a doxorrubicina como um componente 

importante na combinação terapêutica. Existem diversas associações 

quimioterápicas, mas a maioria baseia-se principalmente em cinco fármacos: L-

asparaginase, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona. Outras 

medicações como o clorambucil, citarabina, metotrexato e mitoxantrona também são 

alternativas. Apenas os protocolos quimioterápicos de COP e CHOP serão descritos 

nesse trabalho (SABA et al., 2009). 

 O protocolo COP é a combinação de ciclofosfamida, vincristina e prednisona. 

É relativamente bem tolerado e bem sucedido em cães. Pode ser utilizado em 

linfomas de baixo grau ou em situações nas quais se deve evitar a doxorrubicina 

(SABA et al., 2009). 

 Existem vários protocolos derivados do COP, como por exemplo o protocolo 

COAP, que contém ciclofosfamida, vincristina, citosina arabinosídeo e prednisone. 

Este protocolo é relativamente pouco agressivo e apresenta uma boa resposta, 

assim como o COP, na indução de remissão da doença. Pode ser utilizado para 

tratamento de linfoma cutâneo (NELSON & COUTO, 2009). 

 Espera-se que 90% dos casos de linfoma multicêntrico respondam 

favoravelmente ao COP, e, embora exista variação individual considerável, o tempo 

médio de sobrevida é de seis a nove meses, sendo que de 10 a 20% dos pacientes 

podem sobreviver até doze meses. Se ocorrer cistite hemorrágica, a ciclofosfamida 

deve ser substituída pelo clorambucil (DALECK et al., 2009; VAIL & YOUNG, 2007).  

 Já o protocolo CHOP é a combinação de ciclofosfamida, doxorrubicina, 

vincristina e prednisona. Recomenda-se o protocolo CHOP nos linfomas de alto grau 

e de localizações extranodais. Com a introdução da doxorrubicina, maior número de 
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cães alcançam a remissão mais rapidamente, a qual perdura um maior tempo. O 

tempo médio de remissão e de sobrevida é de oito a doze meses, respectivamente 

(VAIL & YOUNG, 2007; SORENMO et al., 2010). 

 Um procolo de CHOP bem tolerado pelos cães, o qual não se utiliza a fase de 

manutenção e possui apenas 19 semanas de tratamento tem sido utilizado com 

êxito por alguns clínicos, como mostra no Quadro 4 a seguir (VAIL & YOUNG, 2007). 

 

Quadro 4: Protocolo quimioterápico para linfoma baseado no CHOP 

 
 

 A probabilidade de remissão completa ou remissão parcial, e o tempo médio 

de vida são semelhantes no COP e CHOP, no entanto, a duração média da primeira 

remissão foi constatada ser superior no protocolo CHOP. Uma desvantagem do 

CHOP é de causar toxicidade mais grave que o COP, como mielossupressão e 

efeitos gastrintestinais, por causa da utilização da doxorrubicina (REBHUN et al., 

2012).  

  

5.1.10 Prognóstico 

 

Vincristina 0,7 mg/m², IV
Prednisona 2 mg/kg, VO, SID
Ciclofosfamida 250 mg/m², IV
Prednisona 1,5 mg/kg, VO, SID
Vincristina 0,7 mg/m², IV
Prednisona 1 mg/kg, VO, SID
Doxorrubicina 30 mg/m², IV
Prednisona 0,5 mg/kg, VO, SID

Semana 6 Vincristina 0,7 mg/m², IV
Semana 7 Ciclofosfamida 250 mg/m², IV
Semana 8 Vincristina 0,7 mg/m², IV 
Semana 9 Doxorrubicina 30 mg/m², IV

Semana 11 Vincristina 0,7 mg/m², IV
Semana 12 Ciclofosfamida 250 mg/m², IV
Semana 13 Vincristina 0,7 mg/m², IV
Semana 14 Doxorrubicina 30 mg/m², IV
Semana 16 Vincristina 0,7 mg/m², IV
Semana 17 Ciclofosfamida 250 mg/m², IV
Semana 18 Vincristina 0,7 mg/m², IV
Semana 19 Doxorrubicina 30 mg/m², IV

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

 
FONTE: VAIL & YOUNG, 2007 
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 O prognóstico varia com o tipo de linfoma, com a localização e extensão da 

doença (estágio clínico), a presença ou ausência de sinais clínicos, o grau 

histopatológico, o imunofenótipo (B ou T), a exposição prévia à quimioterapia ou a 

corticoides, a taxa de proliferação do tumor e a presença de comorbidades ou 

condições paraneoplásicas (ARISTIZABAL et al., 2010).  

 Embora menos de 10% dos casos alcancem a cura, uma terapêutica 

quimioterápica com múltiplos agentes resulta em melhor qualidade de vida e maior 

tempo de sobrevida (ARISTIZABAL et al., 2010). 

 

5.2 CASO CLÍNICO DE LINFOMA MULTICÊNTRICO 

  

 Um cão, SRD, macho, 7 anos, pesando 25 Kg, não esterilizado, foi 

encaminhado para avaliação por profissional especialista em oncologia, no HVB, 

devido a linfonodomegalia submandibular e poplítea, com diagnóstico citopatológico 

prévio de linfoma. Durante a anamnese a tutora relatou que o mesmo apresentou 

acentuada perda de peso, prostração e hiporexia e que havia administrado 

prednisona há alguns dias. O resultado do exame citopatológico, por agulha fina, 

realizado anteriormente revelou diagnóstico compatível com linfoma, com 

apresentação de células grandes, indicando alto grau de malignidade e o 

hemograma e bioquímica sérica, demonstraram valores considerados normais em 

relação aos valores de referência. Ao exame físico, o paciente apresentava-se com 

mucosas normocoradas, TPC de 2 segundos, normotérmico, frequência cardíaca, 

frequência respiratória e pressão arterial dentro dos parâmetros fisiológicos normais 

e linfonodomegalia generalizada. Foi prescrito prednisona 2mg/kg/SID/14 dias, 

ranitidina 2mg/kg/BID/14 dias e ondansetrona 0,2mg/kg/BID/5 dias, administrados 

por VO, até início de quimioterapia. 

 Neste mesmo dia, foi solicitado novo exame de hemograma completo para 

avaliar o estado de saúde do paciente e iniciar o tratamento quimioterápico, o qual 

demonstrou valores considerados normais. Exames de imagem para definir o 

estadiamento tumoral também foram solicitados.  

 Na ultrassonografia abdominal foi evidenciado hepatomegalia; 

esplenomegalia e múltiplas nodulações hipoecogênicas e nodulações esplênicas 

heterogêneas em baço; glândulas adrenais aumentadas, de tamanho e contornos 

irregulares; glândula prostática aumentada; testículo direito com cisto; presença de 
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múltiplos linfonodos com aumento de tamanho importante, com contornos 

irregulares (figuras 19 e 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Imagem ultrassonográfica do cão macho, SRD, 7 anos, 
com diagnóstico citopatológico de linfoma multicêntrico, observa-
se linfonodomegalia de região mesogástrica média

Nota: setas pretas indicam múltiplos linfonodos mesentéricos e 
jejunais de região mesogástrica média severamente aumentados 
de tamanho, contornos irregulares e hipoecogênicos 

Figura 19: Imagem ultrassonográfica do cão macho, SRD, 7 anos, 
com diagnóstico citopatológico de linfoma multicêntrico, com 
múltiplos nódulos em toda extensão do baço

 

Nota: setas pretas mostram nodulações hipoecogênicas 
arredondadas difusas pelo parênquima do baço 
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No exame radiográfico, foram realizadas radiografias torácica e abdominal, as 

quais sugeriram linfonodomegalia mediastinal e esternal (figura 21) com demais 

estruturas dentro da normalidade radiográfica. Por meio do perfil oncológico de 

imagem e com as alterações clínicas, pôde-se definir o estágio tumoral do linfoma 

em grau IV. Mediante os resultados dos exames foi possível agendar o início da 

quimioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O protocolo quimioterápico de escolha utilizado para tratamento foi o CHOP, o 

estagiário acompanhou até a quinta sessão. Iniciou-se a primeira sessão 

quimioterápica com vincristina 0,7mg/m²/IV e prednisona 2mg/kg/SID/7 dias, e 

manteve-se os medicamentos já citados.  

Na segunda sessão de quimioterapia, a tutora referiu que o paciente 

apresentou múltiplos episódios de vômito, prostração e hiporexia nos dois dias 

seguintes após a primeira sessão de quimioterapia. Após, o paciente voltou a ficar 

ativo e apresentou melhora significativa do apetite. O exame hematológico não 

apresentou nenhuma alteração significativa em relação aos valores de referência e 

Figura 21: Imagem radiográfica de tórax do cão macho, SRD, 7 
anos, com diagnóstico citopatológico de linfoma multicêntrico, 
evidenciando linfonodomegalia e região torácica 

Nota: Setas pretas indicam linfonodomegalia de linfonodos 
esternal e mediastinal em região torácica 



 

 

 

40 

 

no exame físico pôde-se observar redução significativa dos linfonodos 

submandibulares. Adicionou-se ao protocolo a ciclofosfamida 200mg/VO 

(50mg/m²/IV ou VO) e foi prescrito ondansetrona 0,2mg/kg/TID/3 dias. A prednisona 

foi mantida na dose de 1,5mg/kg/SID/7 dias. 

O exame hematológico demonstrou valores considerados normais em relação 

aos valores de referência, na terceira sessão de quimioterapia. A tutora alegou que o 

paciente apresentou um episódio de vômito no dia seguinte após a segunda sessão, 

mas nos dias seguintes apresentou-se ativo. No exame físico, o paciente apresentou 

boa condição corpórea e ganho de peso de 1,7Kg. Foi administrado o quimioterápico 

vincristina 0,7mg/m²/IV e manteve-se a ondansetrona 0,2mg/kg/TID/VO/3 dias e 

prednisona 1,5mg/kg/VO/SID/7 dias. 

Na quarta sessão de quimioterapia, averiguou-se o exame hematológico, em 

que os valores de referência estavam normais. A tutora relatou apenas um episódio 

de vômito no dia seguinte à terceira sessão de quimioterapia, mesmo administrando 

ondansetrona. No exame físico observou-se que o paciente apresentava boas 

condições clínicas, sem alterações sistêmicas. Foi aplicada a doxorrubicina 

30mg/m²/IV e terapia prévia com antiemético dimenidrinato (Dramin®). Manteve-se 

como prescrição a ondansetrona 0,2mg/kg/TID/VO/3 dias e prednisona 

1mg/kg/SID/VO/7 dias.  

Na quinta sessão quimioterápica o hemograma e a bioquímica sérica 

demonstraram valores considerados normais, em relação aos de referência. A tutora 

referiu que o paciente apresentou episódios de vômito nos dois dias que sucederam 

a quimioterapia com doxorrubicina, mesmo administrando ondansetrona como 

prescrito e permaneceu mais prostrado no dia da quimioterapia. No exame clínico, o 

paciente não apresentou nenhuma alteração e ganho de peso de 1,3Kg. Foi 

realizada a administração de vincristina 0,7mg/m²/IV e terapia prévia com 

ondansetrona. Manteve-se a prescrição de ondansetrona 0,2mg/Kg/TID/VO/3 dias e 

prednisona 0,5mg/kg/SID/VO/14 dias, com redução gradual da dose.  

No retorno para a sexta sessão, o exame complementar hematológico, 

constatou alteração em hematócrito, leucócitos: neutrófilos segmentados, linfócitos e 

monócitos, conforme demonstrado no Quadro 5. 
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A tutora referiu prostração, hiporexia e êmese frequente, após 14 dias da 

última sessão quimioterápica. No exame físico os linfonodos submandibulares e 

poplíteos estavam aumentados; a palpação abdominal revelou discreto desconforto 

mesogástrico e provável esplenomegalia; a ausculta cardíaca apresentava-se 

levemente abafada e o paciente apresentou perda de 1 kg. Diante do quadro e do 

exame hematológico, foi optado em não realizar a quimioterapia. Foi administrado 

citrato de maropitant (Cerenia®) 1mg/kg/SC e prescrito ranitidina 1,5mg/kg/BID/VO/7 

dias. A quimioterapia foi pré agendada, a qual seria realizada com ciclofosfamida.  

Segundo a médica veterinária oncologista do HVB, foi realizada a 

quimioterapia com ciclofosfamida, porém, o paciente apresentou uma piora do 

quadro clínico e veio a óbito nove dias depois.  

  

5.2.1 Discussão 

 

 O uso da classificação histopatológica das neoplasias hematopoiéticas dos 

animais domésticos é elaborado pela OMS, o qual possui cinco estágios da doença. 

Inicia-se com a lesão de um linfonodo e pode evoluir para um comprometimento 

Quadro 5: Resultado do exame hematológico do cão macho, SRD, 7 anos, atendido no HVB, 
em 2017 

Eritrograma Resultado Valores de Referência
Hemácias (milhões/uL) 4,7 5,5-8,5
Hemoglobina (g/dL) 12 12-18
Hematócrito (%) 34 37-55
VCM (u3) 72,3 60-77
CHCM (%) 32,3 32-36
Proteínas plasmáticas (g/dL) 8,1 6,0-8,0
Plaquetas (uL) 209000 200.000-500.000

Leucograma Resultado Valores de Referência
Leucócitos Totais (uL) 100.800 6.000-17.000
Mielócitos 0 0
Metamielócitos 0 0
Bastonetes 0 0-300
Segmentados 74.592 3.000-11.500
Linfócitos 6.048 1.000-4.800
Monócitos 20.160 150-1.350
Eosinófilos 0 150-1.250
Basófilos 0 Raros

Hemograma
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extranodal ou medula óssea (DALECK et al., 2009). O cão do presente relato 

apresentava linfoma grau IV, com comprometimento generalizado dos linfonodos e 

hepatoesplenomegalia. 

 O linfoma é caracterizado pela infiltração da mucosa e submucosa por linfócitos 

neoplásicos e, entre os sinais clínicos, estão a perda de peso, aumento de 

linfonodos, hiporexia, apatia, vômito, sinais estes que o paciente apresentou. 

Também pode-se observar diarreia, ascite, dispneia, polidipsia, poliúria, febre, 

letargia e tosse (PONCE et al., 2010). 

 Segundo Ogilvie (2003) as síndromes paraneoplásicas podem surgir como um 

dos primeiros sinais de malignidade. A perda de peso significativa tem associação 

com a anorexia, que é a perda espontânea e não intencional de apetite, que na 

maioria das vezes resulta de alterações do paladar e olfato. A desnutrição grave 

acompanhada de anorexia causa a caquexia, essas manifestações clínicas são 

frequentes no câncer avançado (SILVA, 2006). A anorexia foi o sinal clínico mais 

evidente neste caso clínico.  

 A anemia é uma das síndromes paraneoplásicas mais comuns em animais e 

seres humanos e pode ser resultado de inflamação crônica, imunomediada ou 

decorrente de perda sanguínea (MORRISON, 2005). O cão anêmico deste relato 

apresentou anemia normocítica normocrômica, ou seja, arregenerativa, que 

corrobora com os relatos de Vail & Young (2007) para cães com linfoma, e sugerem 

que a anemia em questão seja decorrente de doença crônica. As causas são 

variadas, e incluem alterações no metabolismo, armazenamento e disponibilidade do 

ferro, encurtamento da meia-vida das hemácias e, ocasionalmente, diminuição da 

resposta medular. 

 As alterações encontradas no leucograma foram variadas, assim como escrito 

por Morrison (2005) para cães com linfoma. Observou-se leucocitose por neutrofilia, 

acompanhada de linfocitose e monocitose. A leucocitose verificada no presente 

estudo, provavelmente reflete uma condição inflamatória decorrente da neoplasia. A 

neutrofilia pode ocorrer em 25 a 40% dos cães com linfoma (VAIL & YOUNG, 2007) 

e possui pouco significado clínico. O quadro de linfocitose pode indicar a proliferação 

de células na medula óssea e no sangue periférico, sugerindo que essas alterações 

no referido paciente, estavam relacionada com a proliferação e expansão das 

células neoplásicas (CÁPUA et al., 2009). A monocitose é comum em inflamações 

crônicas e doenças com grande destruição tecidual. O aumento de monócitos no 
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sangue, pode ser sugestivo de neoplasia. Neste caso, a monocitose, pode ter sido 

provocada pela produção local ou sistêmica de substâncias bioativas por células 

tumorais, o que pode promover alterações na medula óssea (NELSON & COUTO, 

2009). 

  A citopatologia aspirativa por agulha fina permite diagnosticar o linfoma com 

relação ao grau de malignidade, porém, não classifica o tipo celular. No linfoma 

maligno, as células são classificadas como células redondas e grandes (NELSON & 

COUTO, 2009), o que indica alto grau de malignidade, alterações estas presentes 

no exame citopatológico do paciente relatado. Para diagnóstico definitivo, deve-se 

realizar a identificação de subtipos celulares, por meio da imunohistoquímica. Porém, 

a tutora preferiu não realizar demais exames. Com base nos exames 

complementares e com o diagnóstico citológico de linfoma multicêntrico de alto grau 

de malignidade, pode-se decidir qual o protocolo quimioterápico mais adequado para 

este caso, mesmo sem a realização do exame de imunohistoquímica. 

 Segundo Saba et al (2009), as taxas de remissão da doença nos cães tratados 

com protocolos quimioterápicos são de aproximadamente 65 a 90%, com tempo 

médio de sobrevida entre seis e dezoito meses, o que contradiz ao caso 

acompanhado, pois houve resposta parcial ao tratamento e óbito após um mês de 

quimioterapia.  Dentre as possibilidades para a causa do óbito, é possível destacar 

que a necessidade do diagnóstico oncológico precoce é um dos fatores 

fundamentais para a eficácia do tratamento quimioterápico.  No caso relatado a 

tutora procurou atendimento três meses após início das manifestações clínicas no 

paciente (ALMEIDA et al., 2005), o que pode ter contribuído para o insucesso da 

terapia. Outros fatores que podem estar relacionados ao óbito são, a utilização 

contínua de fármacos que podem induzir à resistência quimioterápica, limitando sua 

eficácia; as síndromes paraneoplásicas, que são as complicações sistêmicas de 

uma neoplasia e podem causar mortalidade; metástase em estágio avançado da 

doença, ocorrendo a disseminação das células neoplásicas para outros órgãos e 

tecidos (ALMEIDA et al., 2005). 

  O paciente foi tratado com prednisona antes de confirmação do diagnóstico e 

veio a óbito um mês após início do tratamento com o protocolo quimioterápico 

CHOP. A piora do quadro clínico e a morte podem estar correlacionados a 

resistência de fármacos, ocasionado pela prednisone, como mencionado por Valli et 

al (2013). Os glicocorticoides são potentes antiinflamatórios e imunossupressores e, 
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quando utilizados no tratamento do câncer inibem a proliferação de linfócitos T, 

inibem a migração celular para sítios inflamatórios e controla e recirculação 

leucocitária. Porém, não é somente benéfico, pode induzir resistência parcial a 

certos quimioterápicos por inibição do apoptose em linhagens de células tumorais, 

desta forma, diminuem o efeito de fármacos antitumorais e levam a uma redução na 

eficácia do tratamento quimioterápico (BAVARESCO et al, 2005).  

 Os protocolos quimioterápicos de múltiplos agentes COP e CHOP são os 

mais utilizados no linfoma multicêntrico em cães. A probabilidade de remissão 

completa ou remissão parcial, e o tempo médio de vida são semelhantes no COP e 

CHOP, no entanto, a duração média da primeira remissão foi constatada ser 

superior no protocolo CHOP. A desvantagem do CHOP é de causar toxicidade mais 

grave que o COP (REBHUN et al., 2012). Neste caso clínico foi utilizado o protocolo 

CHOP, por resultar numa melhor resposta inicial e remissão mais longa. No caso 

relatado o paciente apresentou uma melhora inicial significativa com a utilização 

deste protocolo, porém apresentou piora do quadro clínico, a partir da quinta sessão 

quimioterápica. A toxicidade deste protocolo pode ser uma das causas da morte do 

paciente. 

   

5.3 CASO CLÍNICO DE LINFOMA CUTÂNEO 

    

 Um cão, Labrador, macho, 13 anos, pesando 43 kg, não esterilizado, foi 

levado para atendimento com um profissional especialista em dermatologista no 

HVB. Durante a anamnese, os tutores relataram que o mesmo apresentava lesões 

crostosas, prurido, descamação e hipotricose, com evolução de três semanas. No 

exame dermatológico foram observados colarinhos epidérmicos generalizados; 

disqueratose intensa, com escamas laminares, principalmente em dorso; eritema em 

região abdominal ventral e pigmentação pós inflamatória; e hipotricose. A suspeita 

clínica inicial foi de piodermite bacteriana secundária, sendo prescrito cefalexina 

30mg/kg/BID/VO/20 dias, prednisona 1mg/kg/SID/VO/7 dias e banhos semanais 

com xampu a base de clorexidine 3%. 

 No retorno da consulta, após 15 dias, o tutor referiu melhora do quadro e 

redução da descamação, da queda de pelo e do prurido. Negou o surgimento de 

lesões novas. Em exame clínico, observou-se involução lesional quase total e 

redução da descamação. Porém, apresentou uma lesão nodular e ulcerativa em face 
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interna do membro torácico direito. A cefalexina foi mantida até completar o tempo 

de prescrição indicado e foi prescrito pomada a base de Betametasona e 

Gentamicina (Diprogenta ®) para lesão nodular. 

 Aproximadamente um mês após a primeira consulta, o paciente foi trazido 

para consulta com especialista novamente, devido ao surgimento de múltiplos 

nódulos e tumores em região lateral abdominal e torácica, em membros pélvicos e 

torácicos, face e abdômen ventral, com tempo de evolução de cerca de dez dias. Os 

nódulos tinham consistência firme, alguns com superfícies ulceradas e erodidas. Foi 

realizado biópsia por punch de um dos nódulos e encaminhado para exame 

histopatológico, o qual foi compatível com neoplasia maligna de células redondas 

indiferenciadas. Sugeriu-se análise imunohistoquímica da amostra, na tentativa de 

se determinar a origem da neoplasia. 

 Após nove dias, o paciente foi submetido a uma avaliação com profissional 

especialista em oncologia. Na ocasião, o paciente encontrava-se prostrado, com 

hiporexia e relutância em se movimentar, possivelmente, em razão de múltiplas 

lesões nodulares, em placa, ulcerocrostosas, eritematosas, disseminadas em face, 

tronco, MPs e MTs (figuras 22 à 25). Foi prescrito omeprazol 1,5mg/kg/SID/VO/28 

dias e prednisona 2mg/Kg/SID/VO/10 dias. Após esse período passou a ser 

administrado prednisona 1mg/Kg/SID/VO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Paciente cão, macho, labrador, 13 anos, com diagnóstico 
histopatológico de linfoma cutâneo, mostrando lesões nodulares em 
MTs, região abdominal ventral e lateral   .
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Figura 23: Paciente cão, macho, labrador, 13 anos, com diagnóstico 
histopatológico de linfoma cutâneo, mostrando Lesão nodular 
ulcerocrostosa e eritematosa em região abdominal ventral

Figura 25: Paciente cão, macho, labrador, 13 
anos, com diagnóstico histopatológico de 
linfoma cutâneo, demonstrando lesão nodular 
ulcerocrostosa e eritematosa em MTs

Figura 24: Paciente cão, macho, labrador, 13 
anos, com diagnóstico histopatológico de 
linfoma cutâneo, apresentando leão nodular 
eritematosa em face
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Foram solicitados exames complementares como hemograma, bioquímica 

sérica e perfil oncológico de imagem para avaliar o estado de saúde do paciente.  

 No exame ultrassonográfico abdominal foi evidenciado próstata com tamanho 

levemente aumentado e nódulo em pâncreas (figura 26). No exame radiográfico 

torácico e abdominal, as imagens sugeriram normalidade radiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em exame ecocardiográfico, os resultados revelaram discreta dilatação de 

ventrículo esquerdo, mas função cardíaca preservada. 

 Nos exames complementares hematológicos e bioquímicos, a albumina, 

creatinina, fosfatase alcalina, ALT, ureia e glicemia, apresentaram valores normais 

em relação aos de referência, conforme demonstra Quadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Imagem ultrassonográfica do cão, macho, 
labrador, 13 anos, com diagnóstico histopatológico de 
linfoma cutâneo, demonstrando nódulo em pâncreas

 

Nota: Seta preta indica nódulo em lobo pancreático 
esquerdo 
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Quadro 6:  Resultado do hemograma e bioquímica sérica do cão macho, labrador, 13 anos,  

atendido no HVB, em 2017, com diagnóstico de linfoma 

 

 

O exame imunohistoquímico revelou anticorpos CD3 positivo, que é um 

receptor de linfócitos T, o que concluiu o diagnóstico de linfoma cutâneo de células T, 

não epiteliotrópico. Mediante esse resultado, foi possível agendar o início da 

quimioterapia em dois dias, na qual foi utilizada a lomustina, por via oral. Neste 

protocolo, o tratamento é realizado uma vez a cada 21 dias e são solicitados exames 

hematológicos a cada sessão quimioterápica para avaliar a progressão da doença e 

estado de saúde geral do paciente. O estagiário acompanhou a primeira sessão 

quimioterápica.  
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Foi realizada a quimioterapia com lomustina 80mg/m²/VO e terapia 

antiemética com metoclopramida 0,5mg/kg/VO. Foi prescrito prednisona 

1mg/kg/SID/14 dias, e, após, a cada 48 horas até o retorno; ranitidina 

2mg/kg/BID/VO; tramadol 4mg/kg/BID/VO/5 dias; pregabalina 4mg/kg/SID/VO (para 

artrose concomitante); e spray anti-inflamatório e cicatrizante contendo prednisolona 

0,2%, tintura de calêndula 10%, tintura de confrei 5%, tintura de aloe vera 5%, tintura 

de camomila 5%, tintura de equinácea 5% e tintura de própolis 8%. Spray indicado 

para borrifar sobre lesões ulceradas, uma vez a cada 12 horas.  

 Segundo a médica veterinária oncologista do HVB, o paciente obteve uma 

melhora significativa de sua condição clínica após a primeira sessão de 

quimioterapia com lomustina, alcançando remissão completa da doença. 

 

5.3.1 Discussão 

 

 O linfoma cutâneo é considerado uma neoplasia incomum em cães. Atinge 

cerca de 3 a 8% de todos os tipos de linfoma nesta espécie e, quando presente, é 

mais frequente em animais de meia idade a idosos, como pôde ser observado no 

caso relatado, em que o paciente apresentava 13 anos (FONTAINE et al.,2009).  

 A forma epiteliotrópica tem a presença de linfócitos neoplásicos na epiderme, 

geralmente de origem T, e é a forma mais comum de linfoma cutâneo. E a forma não 

epiteliotrópica ocorre com a presença de linfócitos neoplásicos na derme, 

geralmente de origem B, (DALECK et al, 2009; VAIL & YOUNG, 2007) o que 

contradiz com o caso relatado, pois o exame imunohistoquímico revelou em 

diagnóstico, linfoma cutâneo de células T não epiteliotrópico. 

 Os linfomas não epiteliotrópicos são vistos como nódulos ou tumores 

alopécicos e ulcerados, únicos ou múltiplos, de coloração avermelhada ou violácea, 

dérmicos ou subcutâneos, localizando-se mais frequentemente no tronco, cabeça e 

extremidades, sinais estes que levaram o tutor a procurar por atendimento clínico 

(DALECK et al., 2009).  

Segundo Fontaine et al (2009) a progressão deste tipo de linfoma é rápida, 

observa-se inicialmente uma inflamação crônica da pele e em sequência o 

aparecimento de nódulos e ulcerações. Esse processo ocorre através da 

proliferação de linfócitos estimulados pelo contato com antígenos do ambiente ou 

anormalidades na função das células de Langherans, células essas abundantes na 
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epiderme. O tutor relatou que observou a generalização de nódulos e ulcerações em 

aproximadamente dez dias. A classificação desse tipo de linfoma apenas com base 

nos sinais cutâneos é difícil, pois esses são inespecíficos e podem ser facilmente 

confundidos no estágio inicial, como neste caso clínico. Portanto, exames 

complementares são fundamentais (FONTAINE et al., 2009). 

O linfoma cutâneo apresenta resposta à terapia incipiente, mas com menor 

taxa de sobrevivência, pois a progressão da doença é rápida e muitas vezes o 

diagnóstico é tardio. Outro fator que contribui para um pior prognóstico é o 

imunofenótipo. A maioria dos linfomas cutâneos são classificados como células T, 

que possuem maior grau de malignidade e respondem menos a quimioterapia. O 

cão do presente relato foi diagnosticado com linfoma cutâneo não epiteliotrópico de 

células T, porém, com a realização da primeira sessão de quimioterapia, o paciente 

alcançou remissão completa (FOURNELL-FLEURY et al., 2002). 

 No paciente, foi evidenciado em exame ultrassonográfico, próstata com 

tamanho levemente aumentado, com presença de um nódulo em lobo pancreático 

esquerdo, podendo este ser benigno, pois o linfoma cutâneo atinge primeiramente a 

pele e, apesar de 75% dos linfomas cutâneos serem originados de linfócitos T 

(linfócitos com maior grau de agressividade), e desenvolver metástase com maior 

facilidade, o pâncreas não é considerado um dos primeiros sítios de 

desenvolvimento tumoral secundário. Os órgãos mais observáveis em infiltração 

neoplásica são o baço e o fígado (COMAZZI & GELAIN, 2011). 

 O diagnóstico definitivo é realizado pela análise histopatológica, uma vez que 

o exame citopatológico não fornece dados sobre o epiteliotropismo e pode não ser 

conclusivo. A histopatologia, a qual foi realizada no paciente, revelou a presença de 

células redondas, sugerindo tumor hematopoiético, o que condiz com Fontaine 

(2009), no entanto, pode não demonstrar linfócitos atípicos, o que dificulta a 

diferenciação de uma expansão clonal. 

 Foi realizado a análise imunohistoquímica da amostra para determinar a 

origem da neoplasia, a qual revelou anticorpos anti CD3, receptor de linfócitos T, 

diagnosticando linfoma cutâneo de células T não epiteliotrópico. Este tipo de linfoma 

é caracterizado pela presença de linfócitos neoplásicos na derme (FONTAINE et al., 

2009).  

A classificação imunomorfológica do linfoma cutâneo tem por base descobrir 

a origem das células tumorais (células B ou T) (FOURNEL-FLEURY et al., 2002).  É 
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importante diferenciar o subtipo celular do linfoma para que seja possível definir o 

grau de malignidade do tumor. Linfomas com células T são mais agressivos, são 

responsivos a terapia com quimioterápicos, porém, possuem pior prognóstico 

quando comparados aos linfomas de célula B. Com a confirmação do subtipo celular, 

pode-se estabelecer, junto a exames complementares o grau de malignidade do 

tumor e determinar o protocolo quimioterápico mais adequado. A escolha do 

protocolo quimioterápico varia conforme o tipo de tumor e o grau de malignidade do 

mesmo. Nesse caso clínico, foi utilizado a lomustina como quimioterápico, pois este 

medicamento é o mais indicado para o tratamento de linfoma cutâneo com o subtipo 

celular de origem T, este quimioterápico possui uma boa resposta terapêutica 

quando usado em linfomas com alto grau de malignidade e consequentemente, 

linfomas com pior prognóstico (SABA et al., 2009). 

 Como o linfoma cutâneo, na maioria dos casos, é diagnosticado em estágios 

avançados da doença, com lesões multifocais ou disseminação para outros órgãos, 

a quimioterapia sistêmica é recomendada. A lomustina utilizada, tem sido estudada 

tanto no tratamento inicial quanto na recidiva. Segundo Willians et al (2006), foi 

possível obter respostas terapêuticas superiores a 70% no tratamento de linfoma 

cutâneo em cães com lomustina. No presente trabalho o paciente apresentou uma 

melhora significativa da condição clínica após a primeira sessão quimioterápica e 

obteve remissão completa da doença segundo a médica veterinária especialista em 

oncologia do HVB.  

 Embora a quimioterapia possa apresentar bons resultados (HEADING et al., 

2011), o linfoma cutâneo em cães é considerado uma doença de prognóstico ruim, 

pouco responsiva à terapia e com recidiva precoce. Diante disso, recomendasse 

monitoramento do paciente diariamente. E, caso o paciente apresente alguma 

manifestação clínica da doença, é necessário que o tutor procure por atendimento 

clínico para realização de tratamento adequado. 
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6 CONCLUSÃO  

  

A execução do estágio curricular, realizado no Hospital Veterinário Batel, 

proporcionou desenvolver na prática toda teoria adquirida durante o período da 

faculdade. Permitindo a aquisição de conhecimentos essenciais para o 

desenvolvimento futuro da atividade profissional na área de clínica médica e 

cirúrgica de pequenos animais.  

A prevalência de neoplasias tem aumentado, representando uma das maiores 

causas de morte nos animais de companhia. O linfoma corresponde a uma das 

cinco neoplasias mais frequentes no cão, sendo a neoplasia hematopoiética a mais 

frequente.   

Através do estudo realizado e da bibliografia recolhida acerca de linfoma 

canino, concluiu-se que, a classificação e os sinais clínicos presentes durante a 

avaliação clínica são fundamentas para auxiliar no diagnóstico e tratamento do 

linfoma. O diagnóstico quando realizado com sucesso e de forma rápida, torna-se 

um ponto fulcral para o tratamento, devendo ser realizado de acordo com a 

classificação do linfoma e a melhor adaptação do animal. Contudo, mesmo que bem 

selecionado e bem sucedido, muitas vezes as respostas são insatisfatórias. Apesar 

de ser uma doença com prognóstico reservado, pois o tratamento não assegura cura 

total, os animais podem viver bem até o estágio terminal.  
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