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I – INTRODUÇÃO 
 
 

 O relatório que se apresenta insere-se no âmbito do estágio curricular da 

licenciatura em Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). Neste trabalho a parte prática foi realizada no Hospital Veterinário 

Montenegro (HVM) no período compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 

2008, e no Hospital Clínic Veterinari da Universidade Autónoma de Barcelona (HCV-

UAB) entre o dia 7 de Julho e 29 de Agosto de 2008. 

Este estágio teve como orientadores o Dr. Luís Montenegro, médico veterinário 

do HVM, e o Dr. Xavier Roura, director clínico do HCV-UAB. 

 O tema deste relatório compreende a “Leucemia no Cão”. 

 Na aprendizagem que adquiri nestes 6 anos do curso, constatei que a área de 

Hematologia me despertava interesse e como tal gostaria de desenvolver um trabalho 

inserido neste campo. 

Durante o meu estágio, verifiquei que muitos Médicos Veterinários não realizam 

por rotina avaliações microscópicas de esfregaços de sangue, punções de medula óssea 

ou de linfonodos, o que se deve, com frequência, ao receio de não conseguirem prepará-

los de uma forma adequada, ou identificar alterações importantes que possam estar 

presentes, e por isso, estas preparações tem como destino um laboratório de referência. 

Foi por este motivo que decidi apostar nesta área, uma vez que senti uma enorme 

curiosidade em aprender e aprofundar os meus conhecimentos, e neste caso, sobre 

Leucemias. 

Neste trabalho, abordo, em primeiro lugar um pouco sobre o Sistema 

Hematopoiético e desenvolvimento celular normal, nomeadamente Mielopoiese e 

Linfopoiese, seguindo-se uma descrição acerca das Leucemias Agudas e Crónicas. Por 

fim, dou a conhecer um caso clínico real, o qual tive oportunidade de assistir e 

acompanhar, durante o meu ano de estágio. 

 Espero que consiga transmitir um pouco mais de conhecimentos acerca da 

Leucemia canina, nomeadamente das alterações mieloproliferativas e 

linfoproliferativas, tão características pela sua enorme diversidade e particularidade na 

proliferação neoplásica de células do sangue e da medula óssea. 
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II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. O Sistema hematopoiético 
 

1.1. Arquitectura da medula óssea 
 

Todas as células sanguíneas têm uma vida média finita, no entanto, nos animais 

jovens elas mantêm-se a um nível constante. Para o conseguir, é necessário uma 

reposição constante de células na circulação mediante a produção e emissão de células a 

partir da medula óssea. (Reagan, Sanders, & DeNicola, 1999) 

A produção de células sanguíneas ocorre na medula óssea dos animais adultos, 

onde o microambiente é único e propício ao seu desenvolvimento. (Harvey, 2001) Este 

microambiente hematopoiético constitui uma complexa rede de variadas células 

estromais, células acessórias, factores de crescimento de glicoproteína e componentes 

da matriz extracelular (Raskin, 1996), que afectam profundamente a sobrevivência, 

proliferação e diferenciação da célula estaminal hematopoiética e célula progenitora. 

(Harvey, 2001) As células estromais, nomeadamente células endoteliais, células 

reticulares tipo fibroblastos, adipócitos e macrófagos (Raskin, 1996), produtoras de 

componentes da matriz extracelular; e células acessórias, constituídas por subconjuntos 

de linfócitos e células Natural Killer (NK); produzem uma variedade de factores de 

crescimento positivos e negativos. Assim, para proporcionar um suporte estrutural, a 

matriz extracelular é importante na ligação das células hematopoiéticas e factores de 

crescimento com as células estromais, de modo a que a proliferação e diferenciação das 

mesmas possa ocorrer. (Harvey, 2001) 

A produção de células hematopoiéticas ocorre intra e extramedularmente. Em 

animais jovens, a hematopoiese intramedular ocorre na maior parte dos ossos do seu 

corpo e a extramedular ocorre primariamente no fígado, baço e nódulos linfáticos. Num 

animal adulto normal, a produção de células hematopoiéticas ocorre principalmente a 

nível intramedular na terminação proximal de ossos longos, ossos lisos, como costelas, 

e ossos irregulares, como o íleo e vértebras. A produção pode ocorrer 

extramedularmente nos adultos quando é necessária uma demanda de células 
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hematopoiéticas. Em doenças mieloproliferativas é comum observar-se células 

neoplásicas nestes locais. (Morrison, 1998) 

A medula óssea pode ser dividida em dois compartimentos funcionais, um 

intravascular e outro extravascular. O espaço extravascular, em cães normais, contém 

cerca de 50% de gordura e 50% de células hematopoiéticas, variando respectivamente 

cada um entre 25 e 75%. No momento da demanda de células hematopoiéticas, a 

quantidade de gordura diminui drasticamente e a percentagem de células 

hematopoiéticas aumenta proporcionalmente. O espaço extravascular também contém 

estroma que promove física e funcionalmente o suporte da proliferação das células 

hematopoiéticas. Estes dois espaços, intravascular e extravascular, estão separados por 

uma parede fenestrada. No cão, esta parede é constituída por três camadas, 

nomeadamente células endoteliais, células adventícias e membrana basal. Também 

podemos encontrar nesta estrutura vários poros que vão controlar a entrada de células 

maduras na corrente sanguínea, daí que, na leucemia, uma alteração ou destruição desta 

parede, provocará a saída de células hematopoiéticas imaturas para a circulação 

sanguínea. (Morrison, 1998) 

 

 

 

1.2. Desenvolvimento celular normal 
 

No espaço extravascular, a produção de células pela medula óssea envolve um 

processo complexo de proliferação e diferenciação das células progenitoras 

pluripotentes. Todas as células sanguíneas da medula óssea surgem de uma célula 

estaminal comum. (Morrison, 1998) Esta célula estaminal pluripotencial origina as 

linhas celulares linfóides e mielóides (Morrison, 1998), isto é, origina diferentes fases 

de células progenitoras, que, posteriormente se diferenciam em células da série 

eritrocítica, granulocítica, megacariocítica e agranulocítica (monócitos e linfócitos). 

(Raskin, 1996) O resultado final deste processo é a emissão de eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas na corrente sanguínea. (Reagan, 1998) (Figura 1) 
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             Figura 1. Visão do conjunto da Hematopoiese. (Reagan et al., 1999) 

 

 

 O Sistema hematopoiético constitui um conjunto de três compartimentos 

extravasculares funcionais, onde as células se irão diferenciar antes de serem lançadas 

na corrente sanguínea (Feldman, Zinkl & Jain, 2000)  

 

 

Compartimento da célula estaminal 

 

 Estas células raras são muitas vezes descritas por terem capacidade de auto-

renovação (Raskin, 1996) e de conseguirem estabelecer e manter a integridade da 

hematopoiese, sangue periférico e células imunes através da proliferação clonal. 

(Feldman et al., 2000)  
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 Estas células estaminais são caracterizadas pela capacidade de auto-renovação a 

longo prazo e pela habilidade em se diferenciar em múltiplas linhagens celulares. 

(Raskin, 1996)  

 Neste compartimento, as células estaminais pluripotentes dão origem às células 

progenitoras multipotentes, conhecidas como unidades formadoras de colónias 

granulocitica, eritróide, monocítica e megacariocítica (CFU-GEMM) e unidade 

formadora de colónias linfocítica (CFU-linfócito). (Feldman et al., 2000) 

  

 

Compartimento da célula progenitora 

 

 Estas células derivam das células estaminais hematopoiéticas. Existem poucas 

células progenitoras multipotentes com capacidade de auto-renovação, e muitas células 

progenitoras unipotentes com capacidade de auto-renovação inferior, mas mais 

resistentes na diferenciação (Feldman et al., 2000). Isto é, estão destinadas à produção 

celular mas de um pequeno número de linhagens celulares. (Raskin, 1996). 

 Alguns progenitores de macrófagos e granulócitos podem ser medidos depois de 

7 a 14 dias em cultura de colónias semi-sólidas, permitindo a identificação das unidades 

formadoras de colónias (CFU) conhecidas como CFU-GM (granulócito-macrófago), 

CFU-G (granulócito), CFU-M (macrófago), CFU-Eos (eosinófilo), CFU-Baso 

(basófilo), CFU-Mk (megacariócito) e CFU-E (eritróide). Estas células progenitoras 

seguem maturação para formarem linhagens específicas de células reconhecíveis 

morfologicamente. (Raskin, 1996) As CFU-L (linfócito) dão origem as CFU-L 

(linfócito B) e CFU-T (linfócito T). (Feldman et al., 2000) 

 

 

Compartimento da célula precursora 

 

 Este grupo inclui uma linhagem específica de células blásticas e seus 

progenitores. Não possuem capacidade de auto-renovação e são unipotentes. Quase 

todas as células percursoras estão na fase activa do ciclo celular. Este compartimento 

contém percentagem igual de células percursoras mielóides e eritróides e cerca de 10% 

é composto por linfócitos, células plasmáticas e macrófagos. O compartimento de 
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células percursoras está dividido em 3 grupos funcionais: proliferação, maturação e 

armazenamento. (Feldman et al., 2000) 

         No quadro que se segue (Figura 2) estão apresentadas as diferentes fases 

celulares e tipos de células destes três compartimentos. (Feldman et al., 2000) 

 

Figura 2. Origem monofilática de todas as células sanguíneas e imunes.  

A célula estaminal hematopoética diferencia-se através de três compartimentos – o compartimento da 
célula estaminal, da célula progenitora e da célula percursora – e depois de maturar, as células sanguíneas 
são libertadas na corrente sanguínea. No desenvolvimento da célula estaminal em células sanguíneas 
diferenciadas, a capacidade de auto-renovação decai, e a proporção de células mitóticas e o número de 

células totais diminui. (Feldman et al., 2000) 

 

 

 

1.3. Mielopoiese 
 

 A hematopoiese é caracterizada pela relação entre factores de crescimento, 

moléculas inibidoras e elementos estromais. Os factores de crescimento podem exercer 

os seus efeitos sinergicamente nas células estaminais e expandir as células progenitoras 

ou actuar na maturação dos vários progenitores das várias linhagens celulares. Os 
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factores primariamente envolvidos são o factor estimulador de colónias macrofágico 

(M-CSF), factor estimulador de colónias granulocítico (G-CSF), factor estimulador de 

colónias granulocítico-macrofágico (GM-CSF), interleucina-3 (IL-3) ou factor 

estimulador de colónias múltiplo (multi-CSF), interleucina-4 (IL-4), interleucina-5 (IL-

5), factor das células estaminais /c-kit ligandina (SCF/KL), factor de crescimento dos 

mastócitos, Eritropoietina (Epo), e Trombopoietina (Tpo). (Raskin, 1996) (Tabela 1)  

 

 

Factor Função Fonte Celular Células alvo 
 

IL-3 
Progenitores mielóides imaturos; 
Produção de Neutrófilos, 
Monócitos, Eosinófilos, Basófilos, 
Megacariócitos e Eritrócitos. 

Linfócitos -T CFU-Blast, BFU-E, CFU-GM, 
CFU-GEMM, CFU-M, CFU-Eos, 
CFU-Baso, CFU-Mk, BFU-Mk. 

IL-4 Progenitores mielóides imaturos; 
Sinergismo com outros factores. 

Linfócitos -T CFU-Blast, BFU-E, CFU-GM, 
CFU-Baso, CFU-Mk. 

IL-5 Eosinofilopoiese; Basofilopoiese. Linfócitos -T CFU-Eos, CFU-Baso. 

IL-6 Progenitores mielóides imaturos; 
Sinergismo com outros factores. 

Macrófagos, Fibroblastos e 
Linfócitos. 

CFU-Blast, CFU-GM, CFU-Mk. 

IL-9 Eritropoiese Linfócitos -T BFU-E e CFU-E 

IL-11 Progenitores mielóides imaturos; 
Sinergismo com IL-3 

Células estromais da medula óssea CFU-Blast, CFU-Mk. 

G-CSF 
Produção e maturação de 
Neutrófilos; Sinergismo com outros 
factores. 

Macrófagos, Fibroblastos e células 
endoteliais. 

CFU-Blast, CFU-GM, CFU-G 

M-CSF Produção e Monócitos; 
Diferenciação de Macrófagos. 

Células endoteliais, Fibroblastos, 
Macrófagos e Linfócitos T. 

CFU-GM, CFU-M 

GM-CSF 
Progenitores mielóides imaturos; 
Produção de Neutrófilos, 
Monócitos, Basófilos e Eosinófilos.  

Células endoteliais, Fibroblastos, 
Macrófagos e Linfócitos T. 

CFU-Blast, BFU-E, CFU-GM, 
CFU-GEMM, CFU-M, CFU-Eos, 
CFU-Baso, CFU-G, CFU-Mk, 
BFU-Mk 

Epo Eritropoiese Células intersticiais renais. BFU-E,CFU-E, CFU-Mk, 

Tpo Trombopoiese; Produção de 
Megacariócitos e Plaquetas. 

Células endoteliais, Fibroblastos. BFU-Mk, CFU-Mk, 

SCF/KL Progenitores mielóides imaturos; 
Sinergismo com outros factores. 

Fibroblastos. CFU-Blast, CFU-Baso, BFU-E, 
CFU-Mk. 

Tabela 1. Funções, fontes celulares e colónias alvo dos factores de crescimento 
mielopoiéticos.  
IL = interleucina; CSF = factor estimulador de colónias; M = Macrófago; G = Granulócito; GM = 
Granulócito-macrófago; GEMM = Granulócito-monócito-eritróide-megacariócito; Epo = Eritropoietina; 
Tpo = Trombopoietina; CFU = unidade formadora de colónias; BFU = unidade formadora de “Burst”; 
SCF/KL = factor das células estaminais /c-kit ligandina; Mk = Megacariócito; Eos = Eosinófilo; Baso = 
Basófilo; E = Eritróide; Mac = Macrófago; Neut = Neutrófilo. (Raskin, 1996) 
 
 
 
 
 As células estaminais multipotenciais são muito mais responsivas quando 

combinadas com factores de crescimento, do que isoladamente. Por exemplo, IL-3, 

interleucina-6 (IL-6), GM-CSF, e SCF actuam na célula estaminal CFU-GEMM. 

Contrariamente, M-CSF influencia a diferenciação dos progenitores dos monócitos. Não 

só a presença dos factores de crescimento mas também a sua concentração, regula a 
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produção de células, tal como demonstrada pelos efeitos diferenciais do GM-CSF na 

formação de granulócitos e monócitos/macrófagos. Os factores de crescimento medeiam 

as suas acções através de receptores de citocinas, e esta ligação promove o início de 

uma trajectória na proliferação e maturação celular. (Raskin, 1996) 

 

 Os inibidores da hematopoiese incluem o factor de transformação crescimento-

o qual inibe as células estaminais e faz diminuir a actividade da IL-3 e do receptor kit 

ligandina; e prostagalndina E1 e E2, que suprime a CFU-M, CFU-GM e CFU-G. As 

quimocinas, a superfamília das pequenas citocinas pró-inflamatórias ligadas a 

aminoácidos homólogos, regulam o movimento e a distribuição tecidular de leucócitos, 

isto é, possuem um papel importante na migração de neutrófilos (IL-8, péptido 

activador de neutrófilos-2), recrutamento de monócitos (proteína quimiotática dos 

monócitos, proteína induzível pelo interferon, proteína inflamatória macrofágica), ou 

actividades adicionais dos monócitos, eosinófilos e basófilos (Rantes, quimocina 

derivada das células T). (Raskin, 1996) 

  

 

1.3.1. Produção de Neutrófilos e Monócitos  
 

 Os neutrófilos e os monócitos formam-se a partir da célula progenitora 

bipotencial CFU-GM na medula óssea. Existe uma relação inversa entre as 

concentrações de GM-CSF e a expressão do gene c-fms. A altas concentrações de GM-

CSF, a produção de granulócitos é favorecida devido à baixa expressão do gene c-fms, 

ao passo que, a baixas concentrações de GM-CSF a produção de monócitos/macrófagos 

é preferida. Elevadas concentrações de GM-CSF isoladamente ou associado a IL-3, 

aumenta a produção de progenitores granulocíticos a partir de CFU-G. Para a 

diferenciação terminal de progenitores de CFU-G em neutrófilos maduros, G-CSF é 

necessário. O mieloblasto é a primeira célula progenitora neutrofílica ou granulocítica 

reconhecível morfologicamente. Antes do mieloblasto, as células que surgem, tal como 

CFU-GM, são consideradas células mononucleares indistinguíveis com aspecto 

semelhante a uma célula linfóide. (Raskin, 1996) 

 A produção de monócitos a partir das células CFU-GM requer baixas 

concentrações de GM-CSF + M-CSF ou IL-6 + M-CSF. O monoblasto e o promonócito 
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são as primeiras células reconhecíveis no desenvolvimento do monócito a partir dos 

progenitores de CFU-M. M-CSF, também conhecida como CSF-1, é regulada pela sua 

própria ligação de retroacção na produção de monócitos e é responsável pela maturação 

de monócitos em macrófagos. (Raskin, 1996) 

 Substâncias inibidoras promovem um mecanismo de balanço para limitar a 

produção de células. Algumas moléculas reguladoras nomeadamente interleucina-8 (IL-

8), proteína induzível pelo interferon-10, proteína inflamatória macrofágica-  e factor 

macrofágico quimiotático e de activação, tendem a suprimir as células progenitoras 

primitivas e a favorecer o crescimento de células progenitoras mais maduras. (Raskin, 

1996) 

 Aproximadamente 4 ou 5 divisões ocorrem durante alguns dias, para se 

formarem os mieloblastos, promielócitos e mielócitos. (Harvey, 2001) (Figura 3) 

 

 Figura 3. Visão do conjunto da granulopoiese da série neutrofílica. (Reagan et 

al., 1999) 

 

 

 O primeiro precursor do granulócito é o mieloblasto. É uma célula grande, com 

um núcleo redondo ou oval com uma cromatina finamente granular, e um ou mais 

nucléolos proeminentes. A quantidade de citoplasma é pequena ou moderada e azul. 

Cada mieloblasto divide-se para formar dois promielócitos. Estes, são parecidos aos 

mieloblastos, no entanto podem não ter nucléolos e ter uma zona perinuclear clara 

dentro do citoplasma e múltiplos grânulos muito pequenos de cor rosada ou púrpura no 
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citoplasma, considerados primários. Os promielócitos dividem-se para formar os 

mielócitos. (Reagan et al., 1999) 

 O mielócito é mais pequeno que os primeiros precursores e tem um núcleo 

redondo a oval ou ligeiramente dentado e com uma cromatina granular fina a moderada. 

Estas células têm quantidades moderadas de citoplasma azul. Nesta fase, deixam-se de 

produzir grânulos primários e formam-se os secundários, maiores. Para os neutrófilos, 

eosinófilos e basófilos, o desenvolvimento é idêntico até à fase de mielócito, fase esta 

em que se podem distinguir os mielócitos neutrófilos dos mielócitos eosinófilos e 

basófilos, pela cor dos grânulos secundários. Nos mielócitos neutrófilos, os grânulos 

secundários são rosa-claro e muito difíceis de reconhecer através do microscópio óptico. 

(Reagan et al., 1999) 

 O mielócito sofre duas divisões para gerar os metamielócitos, fase a partir da 

qual já não existem divisões. O metamielócito neutrófilo é mais pequeno que o 

mielócito e tem um núcleo com forma de rim. A cromatina é moderadamente granular e 

mais espessa e densa que a do mielócito. O citoplasma é azul e contém grânulos 

primários e secundários, facilmente visíveis ao microscópio. (Reagan et al., 1999) 

  Os metamielócitos neutrófilos transformam-se em neutrófilos de banda. Estes 

são redondos e mais pequenos, com núcleo em forma de ferradura e possuem 

quantidades moderadas de citoplasma azul ou azul claro. O neutrófilo em banda ao 

maturar, dará origem a um neutrófilo segmentado, pequeno, com citoplasma que vai 

de azul claro a rosa, e um núcleo segmentado. A cromatina nuclear é grossa, granular e 

densa. (Reagan et al., 1999) (Figura 4) 

 

      
A  B                              C                                D                              E                                  F   

Figura 4. Desenvolvimento dos Neutrófilos.  
A – Mieloblasto; B – Promielócito; C – Mielócito neutrófilo; D – Metamielócito neutrófilo; E – 
Neutrófilo em banda; F – Neutrófilo segmentado. (Reagan et al., 1999) 
 

 

 Os precursores dos monócitos surgem das células estaminais, que são 

precursores comuns para ambas as células das linhas dos granulócitos e monócitos. Para 

o desenvolvimento dos monócitos são necessários menos dias quando comparado com o 
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desenvolvimento dos granulócitos. Os monócitos são considerados células “inacabadas” 

mas entram nos tecidos para se transformarem em macrófagos. Na medula óssea 

normal, aparecem pouquíssimas células da família dos monócitos. (Harvey, 2001) 

 Os monoblastos são os primeiros precursores reconhecíveis microscopicamente 

na medula óssea, embora seja impossível diferenciá-los dos mieloblastos. (Reagan et al., 

1999) 

 Os monoblastos dão origem aos promonócitos, caracterizados por serem 

grandes, com núcleo oval, às vezes dentado com um tipo de cromatina reticular ou em 

forma de encaixe. Possui pequenas ou moderadas quantidades de citoplasma azul o que 

torna difícil a distinção com mielócitos ou metamielócitos neutrófilos. (Reagan et al., 

1999) 

  Os promonócitos dão origem aos monócitos que são maiores que os neutrófilos 

segmentados. A cromatina nuclear tem áreas de condensação mas tem uma forma de 

encaixe ou reticular em comparação com a cromatina condensada do neutrófilo maduro. 

O citoplasma é tipicamente azul-acizentado e com alguns vacúolos discretos. (Reagan et 

al, 1999) 

 

 

1.3.2. Produção de Eosinófilos e Basófilos/Mastócitos 
  

 Os eosinófilos e basófilos partilham um progenitor comum. Evidências indicam 

uma produção concorrente das duas linhas celulares sob a influência da IL-5. Estão 

envolvidos factores de actuação precoce como IL-3, SCF e G-CSF, e factores de 

actuação tardia, nomeadamente IL-5 e GM-CSF. A IL-3, GM-CSF e IL-5 estão activos 

nas fases intermediárias da eosinofilopoiese e na fase final de maturação dos 

eosinófilos. O facto de, pacientes humanos receberem como terapia IL-2 e 

desenvolverem eosinofilia que é bloqueada por um anticorpo monoclonal contra IL-5, 

sugeriu que IL-2 induz a produção de IL-5 pelos linfócitos T. Embora ocorra sinergismo 

entre factores de crescimento, particularmente nos estádios mais precoces, o regulador 

primário da eosinofilopoiese é a IL-5. (Raskin, 1996) 

 Embora ainda viva na incerteza o facto dos basófilos e mastócitos se originarem 

a partir do mesmo progenitor numa fase precoce do seu desenvolvimento, o 

desenvolvimento tardio de cada linha celular é regulado por um conjunto diferente de 
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citocinas. Os percursores dos basófilos e mastócitos surgem na medula óssea. O 

basófilo matura na medula óssea, depois circula no sangue e termina infiltrando-se nos 

tecidos. Os basófilos/mastócitos são regulados por um arranjo complexo de citocinas 

derivadas das células-T, macrófagos e fibroblastos. A basofilopoiese é afectada pela IL-

3, SCF, e IL-5, que são activas também na eosinofilopoiese, mas em conjunto com a 

produção de basófilos requer IL-4 e interleucina-10 (IL-10). Os mastócitos não circulam 

mas completam a sua maturação em tecidos de conexão e em menos extensão na 

medula óssea. Elas derivam de células positivas para CD34 (um marcador mielóide 

precoce) e progenitores c-kit positivos mas não derivam dos monócitos como se 

pensava. O gene c-kit é responsável pela produção do receptor tirosina cinase ao qual o 

factor da célula estaminal se liga. SCF é também designado como factor de crescimento 

dos mastócitos ou factor Steel. Os mastócitos requerem SCF como factor de 

crescimento predominante e de maturação. A IL-3 possui uma pequena actividade na 

promoção do crescimento dos mastócitos. O Factor de crescimento do nervo (NGF) 

derivado dos macrófagos e fibroblastos pode actuar em conjunto com IL-10 como 

substituto de SCF no desenvolvimento dos mastócitos. NGF actua em sinergia com 

GM-CSF tanto na normal como na leucémica diferenciação celular basofílica. (Raskin, 

1996) 

 Para os eosinófilos e basófilos, o desenvolvimento até à fase de mielócito é 

idêntico ao desenvolvimento dos neutrófilos. Nesta fase diferenciamos os mielócitos 

eosinófilos e basófilos pela cor apresentada pelos grânulos secundários ao microscópio 

óptico. Nos mielócitos eosinófilos e basófilos os grânulos secundários são avermelhados 

a vermelho-alaranjado e púrpura. O mielócito sofrerá duas divisões para formar os 

metamielócitos. (Reagan et al., 1999) 

 Os metamielócitos eosinófilos e basófilos distinguem-se pela presença de 

grânulos secundários. Estes metamielócitos darão origem ao eosinófilo e basófilo 

maduros. (Reagan et al., 1999) 

 O eosinófilo maduro é ligeiramente maior que o neutrófilo maduro, o núcleo 

não está segmentado de uma maneira tão estreita e o citoplasma contém grânulos 

avermelhados a vermelho-alaranjados. O basófilo maduro é uma célula redonda que é 

ligeiramente maior que o neutrófilo, e possui núcleo segmentado com cromatina 

condensada. O citoplasma é púrpura claro e pode conter grânulos. (Reagan et al., 1999) 
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1.3.3. Produção de eritrócitos 

 

 A unidade formadora de “Burst” eritróide (BFU-E) é a primeira colónia de 

células eritróides reconhecida pelas técnicas de cultura. É estimulada por substâncias 

como a IL-3, IL-4, IL-9, SCF e GM-CSF que actuam em sinergia com a Epo. A Epo é 

principalmente produzida pelas células peritubulares intersticiais renais, mas também 

pode ser formada no fígado em determinadas circunstâncias. Embora BFU-E não seja 

muito sensível à Epo, CFU-E já o é. A Epo suprime a morte celular programada 

(apoptose) inbindo a divisão do ADN, permitindo a diferenciação e maturação dos 

precursores eritróides. (Raskin, 1996)  

 Há várias fases de desenvolvimento dos eritrócitos que são perceptíveis na 

medula óssea. A figura 5, representa o desenvolvimento do eritrócito na medula óssea. 

(Reagan et al., 1999) 

 

 

        Figura 5. Visão do conjunto da Eritropoiese. (Reagan et al., 1999) 

 

 

 O rubriblasto é continuamente gerado de células progenitoras no espaço 

extravascular da medula óssea. A divisão do rubriblasto inicia uma série de 

aproximadamente quatro divisões durante um período de três a quatro dias para produzir 

cerca de 16 metarrubricitos, os quais não possuem capacidade de divisão. É o primeiro 

precursor do eritrócito reconhecível morfologicamente depois de CFU-E ser estimulado 

pela Epo. (Raskin, 1996) É uma célula grande e redonda com um núcleo grande e 

redondo com uma cromatina granular grossa e um nucléolo proeminente e possuem 
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pequenas quantidades de citoplasma azul escuro. O rubriblasto divide-se para produzir 

dois prórrubricitos. (Reagan et al., 1999) 

 O prórrubricito é redondo e do mesmo tamanho ou às vezes maior que o 

rubriblasto. O núcleo é redondo com um tipo de cromatina granular grossa e 

normalmente, não existe nucléolo. Há uma pequena quantidade de citoplasma azul 

escuro com uma zona clara perinuclear proeminente. Cada prórrubricito divide-se para 

formar dois rubricitos. (Reagan et al., 1999) 

 O rubricito é mais pequeno que o prórrubricito. O núcleo continua com forma 

redonda e a cromatina granular grossa é mais densa em comparação com as primeiras 

fases. Há uma pequena quantidade de citoplasma azul escuro, apesar de alguns do 

rubricitos mais maduros terem citoplasma azul-avermelhado. Na fase de rubricito há 

duas divisões e transformam-se em metarrubricitos. (Reagan et al., 1999) 

 O metarrubricito é mais pequeno que o prórrubricito. O núcleo é redondo ou 

ligeiramente oval, está situado no centro ou excentricamente e tem cromatina muito 

condensada. Há uma pequena quantidade de citoplasma azul ou azul-avermelhado. A 

partir da fase de metarrubricito, não há nenhuma divisão posterior das células, 

unicamente existe maturação. (Reagan et al., 1999) 

 O núcleo picnótico altamente condensado do metarrubricito é expulso da célula, 

e esta célula converte-se numa célula policromatofílica. Estas são células redondas sem 

núcleo e têm o citoplasma azulado. Ao sofrer maturação, a célula policromatofílica 

(reticulócito) fica menos azul e mais avermelhada até se converter em eritrócito maduro. 

(Reagan et al., 1999) Na figura 6, está representado o desenvolvimento do eritrócito. 

 

 

 
A   B                                    C                                   D                                   E                                 F  

Figura 6. Desenvolvimento do Eritrócito.  

A – Rubriblasto; B – Prórrubricito; C – Rubricito; D – Metarrubricito; E – Célula Policromatofílica; F – 

Eritrócito. (Reagan et al., 1999) 
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1.3.4. Produção de Plaquetas 

 

 A Tpo tem sido reconhecida recentemente como ligando do gene mpl, que se 

associa ao vírus murino da leucemia mieloproliferativa. O aparecimento natural da Tpo 

provavelmente tem origem no endotélio e fibroblastos. Quando administrada a um rato, 

a Tpo induz um aumento marcado na contagem de CFU-Mk, megacariócitos e 

plaquetas. Um efeito comum noutros precursores mielóides devido à Tpo, foi observado 

com aumentos de BFU-E e CFU-GM esplénicos. As citocinas como IL-6 e interleucina-

11 (IL-11) podem actuar sinergicamente com IL-3 e SCF para suportar a expansão da 

CFU-Mk. Embora SCF e IL-3 participem nas fases precoces da megacariocitopoiese, a 

Tpo é o primeiro regulador da proliferação, maturação e diferenciação das CFU-Mk 

para plaquetas. (Raskin, 1996) 

 A megacariocitopoiese é única quando comparada com o desenvolvimento das 

restantes células sanguíneas. Os megacarioblastos são os primeiros precursores, 

morfologicamente reconhecíveis, da linha dos megacariócitos na medula óssea, mas 

pode ser difícil a diferenciação com outras células blásticas. É uma célula grande com 

um só núcleo redondo e nucléolo proeminente. Estes, diferenciam-se do 

promegacariócito que é maior e possui um núcleo multilobulado com um citoplasma 

agranular azul escuro. (Reagan et al., 1999) 

 Do promegacariócito surge o megacariócito, o qual se distingue muito bem na 

Esta célula 

grande possui um grande núcleo multilobulado e com citoplasma abundante granular. 

(Reagan et al., 1999) (Figura 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(  
                                 Figura 7. Megacariócito. (Reagan et al., 1999) 
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 As Plaquetas formam-se no citoplasma dos megacariócitos mediante a 

formação de uma estrutura que se conhece como proplaqueta. A proplaqueta 

fragmenta-se em múltiplas plaquetas que são células pequenas com forma discoidal, 

ausente de nucléolos e com citoplasma rosa pálido que, algumas vezes, contém grânulos 

inconfundíveis de cor púrpura. (Reagan et al., 1999) Na figura 8, está uma 

representação esquemática do desenvolvimento do megacariócito. 

 

 

 

Figura 8. Desenvolvimento do Megacariócito. (Harvey, 2001) 

 

 

 

1.4. Linfopoiese 
 

Os linfócitos surgem do mesmo precursor da célula-mãe comum. As múltiplas 

fases de diferenciação do linfócito na medula óssea não se podem reconhecer 

microscópicamente, mas existem dois tipos principais de linfócitos presentes no sangue 

periférico: Os linfócitos B e linfócitos T. (Reagan et al., 1999) 

 A célula estaminal linfóide dá origem à célula progenitora dos linfócitos B e à 

célula progenitora dos linfócitos T e NK. A célula progenitora dos linfócitos T/NK dá 

origem ao progenitor dos linfócitos T e ao progenitor da célula NK. (Harvey, 2001)  

MITOSE ENDOMITOSE 

PROGENITORES 
OLIGOPOTENCIAIS 

PROMEGACARIÓCITO 

MEGACARIOBLASTO 

MEGACARIÓCITO 

CFU-Mk 

BFU-Mk 



 
 

17 

Os progenitores dos linfócitos B produzem os linfócitos B na medula óssea. 

Estes migram do córtex dos linfonodos para os folículos nas Placas de Peyer do Jejuno e 

para os folículos do Baço. (Harvey, 2001)  

 Os progenitores do linfócito T deixam a medula e migram para o Timo, onde se 

desenvolvem para formar os linfócitos T com a ajuda do microambiente do próprio 

Timo. Depois da maturação no Timo, os linfócitos T acumulam-se nas áreas 

paracorticais dos linfonodos, nas bainhas periarteriolares linfóides do Baço e nas áreas 

interfoliculares das Placas de Peyer no Jejuno. As células NK são produzidas 

primariamente, e vão maturar na medula óssea, no entanto os progenitores das células 

NK só estão presentes no Timo. (Harvey, 2001) 
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2. Definição de Leucemia 
 

 O termo Leucemia é definido como uma proliferação neoplásica de células do 

sangue e medula óssea. A classificação de Leucemia depende da localização de células 

neoplásicas, da duração do processo e do tipo de célula envolvida. Em geral, o local das 

células neoplásicas mantém uma relação fixa com o sangue periférico. (Morrison, 1998) 

Leucemia aleucémica é definida como uma proliferação neoplásica das células 

originais da medula óssea, sem ocorrer libertação das mesmas no sangue periférico. 

Leucemia subleucémica é uma proliferação neoplásica das células de origem da 

medula óssea, em que só algumas destas células são libertadas na circulação geral. 

(Couto & Nelson, 2006; Morrison, 1998) 

 Finalmente, Leucemia leucémica é uma proliferação neoplásica das células de origem 

da medula óssea, em que um número elevado destas células é libertado no sangue 

periférico. Em geral, quando aplicamos o termo “Leucemia”, estamos a referir-nos a 

uma Leucemia leucémica. (Morrison, 1998) 

 Os dois termos utilizados para descrever as leucemias quanto à duração do 

processo são aguda e crónica. Leucemia Aguda geralmente desenvolve-se muito 

rapidamente e tem um prognóstico mais reservado e grave. Geralmente existe um 

elevado número de células blásticas ou muitas células imaturas na circulação, o que faz 

com que o diagnóstico de leucemia seja relativamente fácil, mas na subclassificação 

destas alterações do tipo de célula é mais difícil devido à pobre diferenciação. Em 

contraste, a Leucemia Crónica corresponde à proliferação neoplásica de células bem 

diferenciadas. A partir do momento em que se observam células neoplásicas 

aparentemente morfologicamente normais, este tipo de leucemia muitas vezes torna-se 

difícil diferenciá-lo de uma marcada linfocitose devido a uma inflamação. (Morrison, 

1998) 

 Historicamente, a classificação de alterações mieloproliferativas e 

linfoproliferativas tem sido baseada nas características morfológicas e colorações 

citoquímicas dos tipos de células anormais. Um novo esquema adaptado do Sistema 

Francês-Americano-Britânico (FAB) juntamente com definições do Workshop do 

Instituto Nacional do Cancro e usado na classificação de alterações mieloproliferativas 

em Humanos, foi recentemente proposto para ser usado na classificação de Leucemias 

Mielóides Agudas no Cão e Gato. Esta classificação baseia-se na morfologia, mas 
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também usa as percentagens dos diferentes tipos de células na medula óssea para poder 

categorizar a anormalidade. Apesar de tudo, ainda há muita literatura que usa o esquema 

de classificação antigo. O plano da nova classificação ainda não foi aplicado às 

Leucemias Linfocíticas e Leucemias Crónicas. (Morrison, 1998) 

 De acordo com o esquema apresentado o primeiro passo é decidir se a alteração 

é linfoproliferativa ou mieloproliferativa. Em casos em que existe uma diferenciação 

celular pobre, deve-se usar as colorações citoquímicas para auxiliar no diagnóstico. As 

células linfóides são negativas para a maioria das colorações e é este o padrão que 

muitas vezes é encontrado em alterações mieloproliferativas de diferenciação pobre. 

Assim, quando não bastam as características morfológicas para a classificação, devemos 

realizar colorações citoquímicas. Um diagnóstico citoquímico preliminar pode ser 

baseado numa coloração rápida, como o Negro Sudão B. Os linfócitos são negativos 

para este corante e os monócitos e os neutrófilos são positivos. Apesar de permitir uma 

diferenciação pobre entre leucemia neutrofílica e monocítica, são estas colorações 

rápidas e práticas para o uso clínico que permitem decidir de certa forma qual o 

prognóstico e terapia. Uma classificação correcta destas alterações torna-se fundamental 

uma vez que, pelo facto de serem linfóides ou não linfóides, o seu prognóstico terá 

diferenças significativas. A confirmação da classificação fenotípica deve ser feita com o 

auxílio de colorações citoquímicas e imunofenotipagem. (Morrison, 1998) 

 Uma alteração mieloproliferativa é definida como uma proliferação anormal e 

neoplásica, de células não-linfóides com origem na medula óssea, incluindo células 

granulocíticas, monocíticas, eritrocíticas e megacariocíticas. (Raskin, 1996; Morrison, 

1998) Embora geralmente predomine uma linha celular na alteração, todas elas estão 

presentes. (Raskin, 1996) Esta patologia pode ter origem num precursor simples ou num 

progenitor comum inicial. (Raskin, 1996; Morrison, 1998) (Figura 9) Uma citologia 

aspirativa e biópsia de medula óssea são úteis para o diagnóstico e classificação 

correctos de alterações mieloproliferativas. (Morrison, 1998) 
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Figura 9. Representação esquemática da classificação das alterações linfoproliferativas 

e mieloproliferativas. (Morrison, 1998) 

 

 

 Apesar do termo linfoproliferativo ser descrito como uma proliferação anormal 

de células da série linfóide, é muitas vezes reservado para proliferações neoplásicas. As 

alterações linfoproliferativas podem ser divididas em três categorias: leucemias 

primárias, tumores de células plasmáticas e linfossarcoma. Nas leucemia primárias estão 

incluídas as leucemias linfocíticas aguda e crónica. (Morrison, 1998) 
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3. Etiologia  
 

 As causas de leucemia têm sido extensivamente investigadas, no entanto 

continuam um pouco ilusórias. Apesar de, mecanismos moleculares estarem associados 

às transformações neoplásicas das células que originam leucemia, estas desenvolvem-se 

como resultado a certas infecções virais, alterações genómicas, vigilância imune 

incorrecta ou causas indefinidas. Um ou mais destes factores parecem actuar em 

conjunto no desenvolvimento da leucemia. O benzeno, os agentes alquilantes e a 

radiação, estão documentados como agentes leucemogénicos. (Jain, 1993) 

 Na causa de leucemia em cães e gatos, estão implicados tanto factores 

ambientais como genéticos. Embora as trocas genéticas possam produzir-se 

espontaneamente no percurso da vida do animal, vários agentes ambientais podem 

contribuir para a lesão do ADN e acelerar a progressão da neoplasia. 

Experimentalmente, a exposição a radiação ionizante induz lesão no ADN e provoca 

alterações mieloproliferativas no cão, nomeadamente Leucemia Mielóide Aguda 

(LMA). Há poucas evidências contundentes que sugiram que o vírus tenha um papel no 

desenvolvimento da leucemia em cães, apesar da demonstração da presença de 

partículas parecidas com o vírus, num cão com leucemia granulocítica e do isolamento 

de um retrovírus novo a partir de um cão com leucemia linfoblástica. (Day, Mackin & 

Littlewood, 2004)  

Em pacientes humanos, a radiação ionizante e a exposição ao benzeno, foram 

descritos como agentes etiológicos da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e factores 

genéticos para a Leucemia Linfocítica Crónica (LLC). (Morris & Dobson, 2002) 

 Em Humanos, muitas leucemias surgem quando o genoma se interrompe por 

reordenamentos estruturais dos cromossomas, por exemplo, translocações e inserções. 

Em muito casos, uma redisposição cromossómica única, está consistentemente 

identificada com um tipo particular de leucemia. Na Leucemia Mielóide Crónica 

(LMC), uma translocação entre os cromossomas 9 e 22 conduz a um cromossoma 22 

mais curto, que já está identificado citogenéticamente e designa-se por “cromossoma 

Filadélfia”. (Raskin, 1996; Day et al., 2004) Esta anormalidade genética resulta durante 

a formação do oncogene c-abl, que é responsável pela produção hiperactiva de tirosina 

cinase. O resultado é a excesiva proliferação no sangue e medula óssea de precursores 

granulocíticos, que na grande maioria são formas tardias. (Raskin, 1996) Muitas das 
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translocações que se processam nas leucemias linfóides afectam o loci que codifica as 

imunoglobulinas e receptores das células T e pensa-se que se originam durante a 

maturação normal dos linfócitos T e B, já que várias subunidades dos receptores de 

cromossomas diferentes se reordenam. Os estudos citogenéticos de leucemia no cão e 

gato são limitados, e apesar de se terem identificado translocações, todavia não se 

detectaram alterações/trocas consistentes. (Day et al., 2004) 
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4. Leucemia Aguda 
 

4.1. Epidemiologia 
 

 As leucemias agudas justificam menos de 10% de todas as neoplasias 

hematopoiéticas no cão, embora seja difícil obter uma estimação precisa devido à falta 

de distinção entre linfoma e leucemia em muitos casos. Da mesma forma, não está clara 

a proporção real de leucemias mielóides e linfóides. (Day et al., 2004; Morris et al., 

2002) Apesar de a maioria das leucemias agudas serem linfóides, quando são 

classificadas morfologicamente mediante colorações convencionais, o uso de colorações 

citoquímicas e imunocitoquímicas e citometria de fluxo, agora indica que as leucemias 

mielóides podem compreender até 75% das leucemias agudas no cão. (Couto et al., 

2006; Day et al., 2004) Aproximadamente metade dos cães com leucemia mielóide 

apresenta diferenciação mielomonocítica quando se usam colorações citoquímicas. 

(Couto et al., 2006; Morris et al., 2002; Ogilvie & Moore, 2006)  

 Os animais afectados são jovens adultos, mas pode variar desde o primeiro ano 

de idade até aos 12 anos. Pode haver uma ligeira predisposição sexual para as leucemias 

agudas no cão, com rácio Macho:Fêmea ( ão há predisposição racial. 

(Day et al., 2004; Morris et al., 2002) 

 A LLA pode afectar cães de todas as idades e a raça Pastor Alemão juntamente 

com outras raças de grande porte, parecem estar mais predispostas. (Ogilvie et al., 2006) 

 Na LMA as fêmeas parecem estar mais afectadas que os machos e, embora não 

haja predisposição racial, cães de raça grande são as que representam mais esta 

leucemia. (Ogilvie et al., 2006) 

 

 

 

4.2. Características clínicas  
 

 As leucemias agudas caracterizam-se por um comportamento agressivo e uma 

progressão rápida. (Day et al., 2004) 
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 Os sinais clínicos e os achados do exame físico em cães com leucemia aguda são 

usualmente vagos e não-específicos. (Couto et al., 2006) Em resumo, estes cães 

desenvolvem letargia ou anorexia (Couto et al., 2006; Ogilvie et al., 2006; Morris et al., 

2002; Järvinen, 2000; Viadel, Morales & Borràs, 2004), febre persistente ou recidivante 

(Couto et al., 2006; Järvinen, 2000; Morrison, 1998), perda de peso (Couto et al., 2006; 

Järvinen, 2000; Ogilvie et al., 2006), claudicação intermitente e alternada dos membros 

(Couto et al., 2006) e outros sinais não-específicos. A esplenomegalia, hepatomegalia, 

febre e linfadenopatia generalizada discreta são geralmente detectadas durante o exame 

físico rotineiro. (Couto et al., 2006; Day et al., 2004; Morris et al., 2002; Järvinen, 2000; 

Morrison, 1998; Ogilvie et al., 2006; Viadel et al., 2004) O baço nesses cães em geral 

está acentuadamente aumentado de volume e possui superfície lisa à palpação. A 

inspecção cuidadosa das mucosas nos cães com leucemia aguda quase sempre revela 

petéquias e/ou equimoses, além da palidez. (Couto et al., 2006; Day et al., 2004; Morris 

et al., 2002; Järvinen, 2000; Morrison, 1998; Ogilvie et al., 2006; Viadel et al., 2004) 

Icterícia pode também ser detectada se a infiltração leucémica acentuada do fígado ou 

hemólise estiverem presentes. A linfadenopatia presente em animais com leucemia 

aguda geralmente é discreta, ao contrário da que ocorre em cães com linfoma, nos quais 

os linfonodos estão muito aumentados. Para além disso, a maioria dos cães com 

leucemia apresenta sintomatologia, ao passo que mais de metade dos cães com linfoma 

é assintomática. (Couto et al., 2006) Apesar de ser geralmente impossível distinguir 

cães com LMA de cães com LLA com base apenas nos achados do exame físico, 

existem algumas diferenças subtis. (Couto et al., 2006) Isto é, sinais como, claudicação 

intermitente e que alterna de membros (Couto et al., 2006); febre (Couto et al., 2006; 

Day et al., 2004; Morris et al., 2002; Morrison, 1998) e lesões oculares, nomeadamente 

descolamento de retina, hifema, glaucoma, corioretinite, quemose e conjuntivite (Couto 

et al., 2006; Day et al., 2004; Morris et al., 2002; Järvinen, 2000; Morrison, 1998; 

Ogilvie et al., 2006); e Coagulação Intravascular Disseminada (CID) (Day et al., 2004; 

Morris et al., 2002) são mais comuns em cães com LMA; ao passo que os sinais 

neurológicos como incoordenação, depressão, paresia aguda e neuropatias (Couto et al., 

2006; Day et al., 2004; Morris et al., 2002; Morrison, 1998; Ogilvie et al., 2006); 

linfadenopatias leves (Day et al., 2004; Viadel et al., 2004); vómitos e diarreia (Ogilvie 

et al., 2006; Viadel et al., 2004; Jain, 1993); dor abdominal; e poliúria/polidípsia 

(Pu/Pd) (Ogilvie et al., 2006) são mais comuns em cães com LLA. (Couto et al., 2006) 
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4.3. Diagnóstico 
 

 Nos pacientes com leucemia aguda, um diagnóstico presuntivo geralmente é 

feito com base nos achados da anamnese e do exame físico. Um hemograma completo 

geralmente é confirmativo, embora as alterações hematológicas em cães com leucemia 

aleucémica possam lembrar aquelas vistas na Erliquiose ou na aplasia-hipoplasia da 

medula óssea. Para avaliar a extensão da doença, estão indicadas a citologia aspirativa 

ou biópsia de medula óssea. Punções esplénicas, hepáticas ou dos linfonodos para a 

avaliação citológica também podem ser obtidos facilmente, apesar de não poderem 

contribuir significativamente para o diagnóstico ou prognóstico. Por exemplo, se um 

doente se apresenta com linfadenopatia generalizada leve e a única amostra submetida 

ao laboratório é um aspirado de linfonodo, a presença de linfoblastos indiferenciados no 

esfregaço resulta no diagnóstico citológico de leucemia aguda ou linfoma, pois as 

células linfóides neoplásicas no linfoma e na leucemia são indistinguíveis 

morfologicamente. Nesses casos, para estabelecer um diagnóstico definitivo é 

necessária mais informação clinicopatológica, como o grau e extensão da 

linfadenopatia, presença de hepatoesplenomegalia, hemograma e biópsia ou achados 

citológicos da medula óssea. Pode ser difícil diagnosticar o tipo tumoral num cão com 

linfadenopatia generalizada, hepatoesplenomegalia e número baixo de linfoblastos 

circulantes. Os diagnósticos diferencias principais são LLA e linfoma com blastos 

circulantes (leucemia com células de linfossarcoma). É importante diferenciar entre 

estes dois distúrbios, porque o prognóstico para cães com linfoma é consideravelmente 

melhor do que para aqueles que possuem leucemia. Estas duas entidades podem ser 

difíceis de diferenciar com base na informação clínica, hematológica e citológica obtida, 

mas as linhas gerais a seguir podem ser usadas para tentar estabelecer um diagnóstico 

definitivo: 

 

1. Se a linfadenopatia for maciça, o doente mais provavelmente possui um linfoma; 

2. Se o paciente está sistemicamente doente, provavelmente possui leucemia aguda; 

3. Se houver bicitopenia ou pancitopenia, leucemia aguda é o diagnóstico mais 

provável; 

4. Se a percentagem de linfoblastos na medula óssea estiver acima de 40 a 50%, o 

doente mais provavelmente possui LLA; 

5. Se houver hipercalcemia, o diagnóstico mais provável é linfoma. 
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Quando as células neoplásicas são mal diferenciadas, são necessárias colorações 

citoquímicas para estabelecer um diagnóstico definitivo. (Couto et al., 2006) (Tabela 2)  

 

Corante 
citoquímico 

LMA LMoA LMMA           LLA 
     

MPO + - ± - 
CAE + - ± - 
ANBE - + ± - (+) 
LIP - + ± - 
FAL + - ± - (+) 
Tabela 2. Colorações Citoquímicas em Células de Leucemias Agudas de Cães. 

 LMA – Leucemia mielóide aguda; LMoA – Leucemia monoblástica/monocítica aguda; LMMA – 
Leucemia mielomonocítica aguda; LLA – Leucemia linfoblástica aguda; MPO – Mieloperoxidase; CAE – 
Esterase de cloroacetato; ANBE – Esterase -naftilbutirato; LIP – Lipase; FAL – Fosfatase alcalina 
leucocitária; + positivo; - negativo; ± positivo ou negativo. (Couto et al., 2006) 
 
 

Isto é importante se o proprietário estiver consciente do tratamento, porque a 

terapia utilizada para cães com LMA são diferentes daqueles pacientes que possuem 

LLA, uma vez que a sobrevida de um paciente com LMA é inferior que um com LLA. 

(Couto et al., 2006)  

Além do linfoma, os diagnósticos diferenciais em doentes com leucemias agudas 

ou crónicas incluem outros distúrbios do sistema mononuclear-fagocítico ou 

hematopoiético, como histiocitose maligna ou sistémica, mastocitoma sistémico 

(leucemia dos mastocitomas), hemobartonelose, doenças de armazenamento lisossomal 

e tuberculose. (Couto et al., 2006) 

 Os seguintes princípios básicos de diagnóstico aplicam-se a todos os doentes 

com suspeita de leucemia: 

 

1. Se estiverem presentes citopenias ou células anormais no sangue periférico, obter 

citologia aspirativa ou biópsia de medula óssea; 

2. Se o baço ou o fígado estiverem aumentados de volume, obter um aspirado de 

agulha fina do(s) órgão(s) acometido(s) para avaliação citológica; 

3. Se estiverem presentes blastos, submeter esfregaços de sangue e medula óssea a um 

laboratório veterinário de referência para realização de colorações citoquímicas; 

4. Realizar outros testes diagnósticos quando apropriado (por exemplo testes 

serológicos para Ehrlichia canis). (Couto et al., 2006) 
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4.3.1. Hematologia 

 

 Em cães com leucemia aguda estão presentes alterações hematológicas 

acentuadas. Resumidamente, células anormais (leucémicas) são observadas no sangue 

periférico da maioria dos animais com LMA e LLA, embora isto seja ligeiramente mais 

comum na última, pois os blastos circulantes estão ausentes na LMA. Citopenias 

isoladas, bicitopenias ou pancitopenias estão presentes 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 

possam ser menos graves na Leucemia Monocítica Aguda (LMoA). (Day et al., 2004) 

 Reacções leucoeritroblásticas são detectadas em cerca de metade dos cães com 

LMA, mas são raras em cães com LLA. As contagens totais de leucócitos e células 

blásticas são mais elevadas em cães com LLA (mediana de 298.200

comum. A maioria dos cães com LMA e LLA é anémica, mas os cães com LMoA 

apresentam anemia menos grave (volume globular de 30% versus 23% em todos os 

outros grupos). A maioria dos cães com leucemias agudas também é trombocitopénica, 

embora esta trombocitopenia pareça ser menos grave em cães com LMoA (mediana 

 

 

 

4.3.2. Bioquímica 

 

A avaliação bioquímica deve incluir electrólitos, enzimas hepáticas, para avaliar 

se estamos perante uma disfunção hepática, e Ureia Sanguínea (BUN) e creatinina, para 

descobrir uma possível disfunção renal. Nas leucemias agudas, é comum observar-se 

hipercalcemia, aumento do BUN, aumento do fósforo inorgânico e aumento das 

enzimas hepáticas, nomeadamente Fosfatase alcalina (FA), Alaninoaminotransferase 

(ALT) e Aspartatoaminotransferase (AST). (Morris et al., 2002) 
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4.3.3. Imagiologia 

 

A radiografia e a ecografia abdominais são úteis para confirmar a 

hepatoesplenomegalia, mas é necessário realizar uma aspiração por agulha fina ou uma 

biópsia para determinar se este aumento se deve a um infiltrado neoplásico. (Morris et 

al., 2002) 

 

 

4.3.4. Medula Óssea 

 

Para uma avaliação correcta da medula óssea deveria ser efectuada uma citologia 

aspirativa ou biópsia. A avaliação citológica de casos de leucemia é essencial para: 

1. Confirmar o diagnóstico de leucemia; 

2. Determinar o grau de hematopoiese normal; 

3. Determinar se há predomínio de células blásticas. (Morris et al., 2002) 

 

A medula óssea aparece como hipercelular, com predomínio de células blásticas 

e uma redução das outras linhagens celulares. (Day et al., 2004) 

 

 

4.3.5. Diagnóstico específico 

 

O diagnóstico específico de leucemia aguda baseia-se no predomínio (40-50%) 

de células blásticas na medula óssea, normalmente acompanhado por células similares 

no sangue periférico. LLA diferencia-se melhor da LMA e LMoA mediante coloração 

citoquímica, marcadores imunocitoquímicos ou análises por citometria de fluxo, já que 

o aspecto morfológico pode não ser diagnóstico. No entanto, os laboratórios de 

veterinária comerciais do Reino Unido, não costumam utilizar estas colorações e, por 

tanto, neste país, sobrediagnostica-se LLA. (Day et al., 2004) 

 Em alguns casos a distinção entre LLA e linfoma é difícil porque os animais 

com qualquer uma destas patologias pode ter linfadenopatia, anomalias hematológicas e 

linfoblastos na medula óssea. Em geral, os casos de LLA têm uma linfadenopatia mais 

leve mas alterações da medula óssea e citopenia mais graves, e por isso aparecem 



 
 

29 

doentes sistemicamente, apesar de que nos casos de linfoma geralmente não estão 

sistemicamente doentes e têm a medula óssea menos afectada, mas a linfadenopatia é 

mais massiva. (Day et al., 2004) 

 Para estabelecer um diagnóstico morfológico, é necessária que seja realizada a 

avaliação de um aspirado de medula óssea juntamente com a avaliação de um esfregaço 

de sangue. Porque as leucemias agudas são caracterizadas pela presença de blastos e 

estes são difíceis de diferenciar só com a coloração comum de Romanowsky. O acesso a 

colorações citoquímicas auxiliará e muito no diagnóstico, de modo a diferenciar as 

diferentes linhas celulares. As reacções com Negro Sudão B, Peroxidase leucocítica, 

ácido periódico de Schiff (PAS), Esterase de cloroacetato (CAE), Esterase não-

específica, Peroxidade das plaquetas, são úteis para determinar a linha celular que está 

na origem do processo neoplásico a avaliar. O PAS e a Esterase não-específica coram as 

linhas celulares monocíticas, a Peroxidase das plaquetas cora os megacariócitos e a PAS 

cora os eritroblastos. (Morrison, 1998) 
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5. Leucemia Crónica 
 

5.1. Epidemiologia 

 

A leucemia crónica é menos frequente que a leucemia aguda. (Day et al., 2004; 

Järvinen, 2001) No cão, a LLC é mais comum que a LMC e a maioria dos casos de LLC 

derivam dos linfócitos T. (Day et al., 2004) A LLC aparece em cães de idade mediana a 

avançada (média de 9,4 anos) (Morrison, 1998) já a LMC aparece em qualquer idade. 

(Ogilvie et al., 2006) O rácio ão com LLC é 2:1, mas está descrito que haja 

alguma predisposição racial. (Day et al., 2004; Morris et al., 2002) 

 

 

 

5.2. Características clínicas 
 

 À semelhança do que acontecia com as leucemias agudas, os sinais clínicos em 

cães com LLC e LMC são vagos e inespecíficos, e história crónica de sinais clínicos 

vagos precede o diagnóstico de leucemia crónica em metade dos cães. Muitos dos casos 

de leucemia crónica são diagnosticados ao acaso durante o exame físico e a avaliação 

laboratorial de rotina, pois cães com leucemia crónica apresentam-se assintomáticos. 

(Couto et al., 2006) 

Os sinais clínicos estão presentes em aproximadamente metade dos cães com 

LLC e incluem letargia; anorexia; vómito; Pu/Pd (Couto et al., 2006; Day et al., 2004; 

Morris et al., 2002; Ogilvie et al., 2006 ; Morrison, 1998); linfonodos aumentados de 

volume, que são detectados pelos proprietários; claudicação intermitente; diarreia e 

vómitos intermitentes (Couto et al., 2006); e perda de peso (Couto et al., 2006; Day et 

al., 2004; Morris et al., 2002; Ogilvie et al., 2006). Os achados do exame físico nesses 

cães incluem linfadenopatia generalizada, esplenomagalia, hepatomegalia, palidez 

(Couto et al., 2006; Day et al., 2004; Morris et al., 2002; Ogilvie et al., 2006 ; Morrison, 

1998), pirexia (Couto et al., 2006; Day et al., 2004; Morris et al, 2002) e infiltração 

cutânea (Day et al., 2004). A cerca de 25% dos casos de LMC, está associada uma 
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gamopatia monoclonal (apesar de 10% poder ter a concentração de imunoglobulinas 

reduzida), que pode originar o síndrome de hiperviscosidade, gerando convulsões e 

depressão (Couto et al., 2006; Morris et al., 2002; Morrison, 1998). Os sinais clínicos e 

os achados do exame físico nesses cães com LMC parecem ser semelhantes aos da 

LLC. (Couto et al., 2006) 

Um evento terminal em cães com LLC é o desenvolvimento de um linfoma de 

grandes células difusas denominado síndrome de Richter, caracterizada por 

linfadenopatia e hepatoesplenomegalia generalizadas e volumosas. Uma vez 

desenvolvido esse linfoma multicêntrico, remissões de longa duração induzidas pela 

quimioterapia são difíceis de obter e a sobrevida é curta. Crises blásticas, caracterizadas 

pelo aparecimento de células blásticas imaturas no sangue e na medula óssea, ocorrem 

em seres humanos e em cães com LMC dentro de meses a anos após o diagnóstico 

inicial. Em humanos, esses blastos são mielóides ou linfóides e a origem dessas células 

blásticas não foi determinada. Num conjunto de 11 cães com LMC relatados na 

literatura, 5 desenvolveram crises blásticas com informação clínica e hematológica 

suficiente. As crises blásticas não parecem ocorrer em cães com LLC. (Couto et al., 

2006) 

 

 

 

5.3. Diagnóstico 
 

 A linfocitose absoluta é o principal critério diagnóstico para LLC nos cães. 

Embora outras doenças, como a Erliquiose, Babesiose, Leishmaniose, Doença de 

Chagas, doença de Addison, devem ser consideradas nos diagnósticos diferenciais de 

cães com linfocito

linfadenopatia discreta, esplenomegalia, gamopatia monoclonal, anemia forem 

encontradas, isto poderá ajudar a estabelecer um diagnóstico de LLC em cães com 

linfocitose, embora todas essas mudanças possam estar presentes em cães com 

Erliquiose crónica. (Couto et al., 2006) 

 O diagnóstico de LMC pode ser um desafio, particularmente porque esta 

síndrome é mal caracterizada em cães. Alguns dos marcadores usados para diagnosticar 
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LMC em seres humanos não são úteis em cães. Por exemplo, o cromossoma Filadélfia 1 

e as taxas de FA são usados em humanos para diferenciar LMC de reacções 

leucemóides, isto é, as células de LMC apresentam o cromossoma Filadélfia 1, e o 

conteúdo de FA dos neutrófilos aumenta em casos de reacções leucemóides e diminui 

em casos de LMC. Infelizmente, o cromossoma Filadélfia 1 não foi identificado em 

cães e os neutrófilos caninos (e felinos) maduros não possuem FA. Portanto, um 

diagnóstico final de LMC deve ser feito apenas após avaliação cuidadosa dos achados 

clínicos e hematológicos dos pacientes em questão e após terem sido descartadas causas 

inflamatórias e imunes de neutrofilia. (Couto et al., 2006) 

 

 

5.3.1. Hematologia  

 

 A anormalidade hematológica mais comum em cães com LLC é a linfocitose 

acentuada que resulta em leucocitose. Os linfócitos em geral são morfologicamente 

normais, apesar de grandes linfócitos granulares estarem ocasionalmente presentes. As 

mas contagens de 

detectada anemia em mais de 80% dos cães e trombocitopenia em aproximadamente 

metade dos cães. Apesar da avaliação citológica dos aspirados de medula óssea em cães 

com LLC geralmente revelar números aumentados de linfócitos morfologicamente 

normais, ocasionalmente são detectados números normais de linfócitos. Isto ocorre 

provavelmente porque em muitos casos a linfocitose nos pacientes com LLC é o 

resultado de distúrbios de recirculação em vez de aumento da proliferação clonal de 

linfócitos na medula óssea. (Couto et al., 2006) 

 As características hematológicas dos cães com LMC são mal caracterizadas, mas 

incluem leucocitose com desvio à esquerda no sentido dos mielócitos (ou 

ocasionalmente mieloblastos), anemia (Couto et al., 2006) não regenerativa normocítica 

normocrómica (Day et al., 2004) e possivelmente trombocitopenia, apesar de também 

poder ocorrer trombocitose. Os achados hematológicos vistos durante uma crise blástica 

são indistinguíveis daqueles vistos em cães com LMA ou LMC. (Couto et al., 2006) 
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5.3.2. Bioquímica 

 

A bioquímica geralmente evidencia uma hipercalcemia (Day et al., 2004) e na 

avaliação das enzimas hepáticas observa-se um aumento da FA. (Couto et al., 2006) 

As gamopatias monoclonais são encontradas em aproximadamente dois terços 

dos cães com LLC quando o soro é avaliado por electroforese de proteínas. O 

componente monoclonal geralmente é a IgM mas componentes da IgA e da IgG 

também foram relatados. Essa gamopatia monoclonal pode causar hiperviscosidade. 

(Couto et al., 2006) 

 

 

5.3.3. Imagiologia 

 

A radiografia e a ecografia abdominais são úteis para confirmar a 

hepatoesplenomegalia, mas é necessário realizar uma aspiração por agulha fina ou uma 

biópsia para determinar se este aumento se deve a um infiltrado neoplásico. (Morris et 

al., 2002) 

 

 

5.3.4. Medula Óssea 

 

As análises da medula óssea mostram uma medula hipercelular com predomínio 

de formas maduras das séries linfóides e mielóides. (Day et al., 2004) 

 

 

5.3.5. Diagnóstico específico 

 

O diagnóstico específico da leucemia crónica baseia-se nos achados da medula 

óssea e na natureza da leucocitose que a acompanha. Uma notável linfocitose (superior 

a 20 x 109/l) é quase patognomónica de LLC, embora em certas ocasiões se deva 

diferenciar de um linfoma de um tipo de célula linfocítica. O diagnóstico de LMC 

geralmente é mais difícil que a LLC devido à falta de anormalidades clínicas e de 

laboratório específicas e características da doença. Com frequência é difícil distinguir a 
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LMC de reacções leucemóides e dos síndromes pré-leucémicos, com base nos achados 

clínicos, e pode ser necessário o exame cuidadoso da medula óssea para conseguir um 

diagnóstico correcto. Em doentes com esplenomegalia pode ser útil o exame 

histopatológico do baço. (Day et al., 2004) 
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6. Classificação de Leucemia 
 

 Uma variedade de fontes de diagnóstico tal como a microscopia óptica e 

electrónica, colorações citoquímicas, análises citogenéticas, imunofenotipagem, ou 

análises moleculares, são usados em Medicina Humana para identificar células 

leucémicas pouco diferenciadas e auxiliar na classificação destas condições. A 

classificação é necessária para decidir protocolos de tratamento, determinar 

prognósticos e julgar métodos terapêuticos entre instituições. Num estudo recente em 

gatos, tem-se vindo a aplicar a imunofenotipagem por citometria de fluxo, a um número 

limitado de casos veterinários, e descobriu-se que esta técnica é útil na distinção entre 

neoplasia hemolinfática linfóide e mielóide. (Raskin, 1996) No entanto, embora novos 

métodos tenham sido investigados para distinguir tipos celulares, a norma em medicina 

veterinária persiste e baseia-se nas análises citomorfológicas e colorações citoquímicas 

(Raskin, 1996) que revelam a presença de enzimas diferentes no citoplasma das células 

blásticas, as quais auxiliam no estabelecimento da sua origem. (Couto et al., 2006) 

 Os requerimentos mínimos da avaliação por microscopia óptica baseiam-se em 

esfregaços de sangue e medula óssea bem feitos e corados com coloração Romanowsky. 

Um esfregaço de sangue concorrente é avaliado pelo número de células, anormalidades 

morfológicas incluindo a presença de células blásticas circulantes. (Raskin, 1996) O 

sistema de classificação humana para leucemias mielóides agudas em subtipos, 

designado de método FAB, baseia-se nas características morfológicas e na quantificação 

dos tipos celulares, particularmente células blásticas na medula óssea. (Raskin, 1996; 

Couto et al., 2006) A modificação do sistema humano tem sido desenvolvido e utilizado 

para a classificação de alterações mieloproliferativas no cão e no gato. (Raskin, 1996) A 

figura 10 é similar ao esquema proposto em 1991 pelo grupo de estudos da leucemia 

animal, mas com uma subdivisão adicionada que corresponde à categoria do síndrome 

mielodisplásico, para reflectir melhor as condições veterinárias. (Raskin, 1996) 
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Figura 10. Esquema para classificar as Leucemias Mielóides no Cão.  

As células blásticas incluem os mieloblastos, monoblastos, e megacarioblastos. Todas as células 
nucleadas (ANC) excluindo os linfócitos, células plasmáticas, macrófagos e mastócitos. Células não-
eritróides (NEC) são calculadas pela subtracção das células eritróides às ANC. AUL = Leucemia 
indiferenciada aguda; AML = Leucemias mielóides agudas M1-M5 e M7; CML = Leucemias mielóides 
crónicas; MDS = Síndrome mielodisplásico; RC= Citopenia refractária; EB= Excesso de blastos; MDS-Er 
= Síndrome mielodisplásico com predominância eritróide; M6 = Eritroleucemia; M6Er = Eritroleucemia 
com predominância eritróide. (Raskin, 1996) 

 

 

 

6.1. Leucemias Agudas 
 

6.1.1. Leucemia Mielóide Aguda 
 

6.1.1.1. Leucemia Mielóide Indiferenciada (Mo) 

 

 É uma leucemia com muitas células blásticas que são difíceis de classificar tanto 

com marcadores morfológicos, como citoquímicos ou imunológicos (Morrison, 1998), 

isto é, as células blásticas tanto de origem linfóide ou mielóide com microscopia óptica 

CÉLULAS ERITRÓIDES DA MEDULA ÓSSEA 

< 50%  

CÉLULAS BLÁSTICAS 
(% de todas as células 

nucleadas) 

CÉLULAS BLÁSTICAS 
(% das células não-eritróides) 

 

CÉLULAS BLÁSTICAS 
(incluindo rubriblastos) 

% de todas as células nucleadas 

 < 30%  < 30% < 30%  

AUL 
AML 

MDS-RC 
MDS-EB 

CML 

M6 MDS-Er M6Er 



 
 

37 

não se evidenciam. (Harvey, 2001) É considerada uma categoria temporária até que 

técnicas como microscopia electrónica ou citoquímica definam melhor qual a origem 

celular. (Raskin, 1996) Com base na classificação do Grupo de Estudos da Leucemia 

Animal, se menos de 50% das células da medula óssea são eritróides e se de todas as 

células nucledas (ANC), mais de 30% são células blásticas, estamos perante uma M0 ou 

LMA. Na M0, a presença de células blásticas na medula óssea aproxima-se dos 100%. 

(Morrison, 1998) 

  Nesta patologia, aparecem na circulação muitas células blásticas e células de 

aspecto imaturo com núcleo redondo colocado excentricamente com quantidades 

moderadas de citoplasma azul com ou sem grânulos púrpura. A cromatina nuclear pode 

ser grossa e similar às células da série dos eritrócitos, no entanto as características 

citoplasmáticas são semelhantes às das células da série dos granulócitos. (Reagan et al., 

1999) (Figura 11) 

 

 

           Figura 11. Leucemia Mielóide Indiferenciada.  
Observa-se uma grande célula no centro com núcleo redondo ou oval excêntrico, cromatina granular 
grossa, e quantidades moderadas de citoplasma azul escuro com grânulos rosa-púrpura. Esta célula tem 
características dos seus precursores eritrocíticos e granulocíticos. Esfregaço de sangue felino; objectiva 

100x. (Reagan et al., 1999) 
 
 
 
 As células blásticas são negativas para a coloração com Negro Sudão B, CAE, 

Esterases não-específicas, ou Peroxidase. Este tipo de leucemia, torna-se difícil de 

distinguir de uma leucemia linfoblástica e linfossarcoma, uma vez que também são 

negativas para estas colorações citoquímicas. (Morrison, 1998) Basicamente dizemos 

que se trata de uma M0 pela presença de células blásticas com pseudópodes largos e/ou 

grânulos citoplasmáticos de coloração magenta. (Harvey, 2001) 
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6.1.1.2. Leucemia Mieloblástica/Mielocítica Aguda  

  

 Para diagnosticar uma leucemia mielocítica aguda, é necessário que na medula 

óssea estejam presentes muitos mieloblastos. Morfologicamente, pode tornar-se difícil a 

distinção entre mieloblastos e linfoblastos, e para isso, devemos recorrer à citoquímica. 

Neste tipo de leucemia, a coloração citoquímica é típica, sendo positiva ao Negro Sudão 

B, Peroxidase e FA e negativa às Esterases não-específicas. De acordo com a 

classificação do Grupo de Estudos da Leucemia Animal, este tipo de leucemia divide-se 

em duas categorias: Leucemia mielocítica sem maturação e Leucemia mielocítica com 

maturação. Ambas categorias têm menos de 50% de células eritróides e mais de 30% 

são células blásticas na medula óssea. (Morrison, 1998) (Figura 12) 

 

 

 

                           Figura 12. Leucemia Mieloblástica Aguda.  

Observam-se quatro células muito grandes com núcleos redondos ou dentados de aparência imatura. Sem 
colorações citoquímicas, estas células da série dos granulócitos são difíceis de distinguir das células 
imaturas da série dos linfócitos e dos monócitos. Esfregaço de sangue felino; objectiva 100X. (Reagan 
et al., 1999) 
 
 
 

 Leucemia Mielocítica Aguda sem maturação (M1) 

 

Predomina o mieloblasto tipo I, que é descrito como uma célula grande, com 

rácio Núcleo:Citoplasma (N:C) alto, superior a 1,5. Possuem um núcleo grande, 

redondo a oval com cromatina pontilhada e com um ou múltiplos nucléolos e o 

citoplasma basofílico carece de grânulos azurófilos. Estas células distinguem-se do 
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mieloblasto tipo II, que são muito similares mas que contém menos de 15 grânulos 

azurófilos. (Harvey, 2001) 

Assim, diagnosticamos M1 quando, na medula óssea, mais de 90% de todas as 

células não eritróides (NEC), são mieloblastos tipo I. (Raskin, 1996; Harvey, 2001) 

Podem aparecer também raros mieloblastos tipo II, e no conjunto das células eritróides, 

menos de 10% são granulócitos diferenciados. (Harvey, 2001) 

 

 

 Leucemia Mielocítica Aguda com maturação (M2) 

 

Os mieloblastos encontram-se numa percentagem superior a 30%, as menos de 

90% de ANC. Os granulócitos diferenciados encontram-se numa percentagem superior 

a 10% das NEC e no grupo das células nucleadas, menos de 20% da população celular 

são células monocíticas. (Raskin, 1996; Morrison, 1998) Tipicamente, existe maior 

número de células granulocíticas imaturas, como por exemplo os promielócitos, do que 

células maduras. Pode-se também encontrar alterações displásicas, nomeadamente 

alterações megaloblásticas nos percursores mielóides e eritróides. (Morrison, 1998) 

 A leucemia pode ser do tipo neutrofílica, eosinofílica ou basofílica, no entanto, o 

tipo predominante é o neutrofílica. (Maxie, 2007) 

 Cerca de 50% das células são positivas ao corante Negro Sudão B e 

Mieloperoxidase (MPO). (Maxie, 2007) 

 A M2, distingue-se da LLA com base na granulação citoplasmática e na reacção 

positiva das células ao Negro Sudão B e das células descendentes à CAE. (Maxie, 2007) 

 

 

6.1.1.3. Leucemia Pró-Granulocítica Aguda (M3) 

 

 É uma doença rara em animais jovens adultos, e mais comum em cães e gatos. 

Diferencia-se esta leucemia da leucemia mielocítica pela predominância de 

promielócitos no sangue e medula óssea. (Beutler, Lichtman, Coller, Kipps & 

Seligsohn, 2001) 

 É uma leucemia cuja constituição compreende mais de 30% e menos de 90% de 

mieloblastos na medula óssea. Mais de 10% das células são granulócitos maduros, dos 
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quais, 50% são promielócitos anormais hipergranulares, hipogranulares ou 

microgranulares. (Beutler et al., 2001). Estes promielócitos possuem um núcleo circular, 

reniforme ou bilobado. Nesta leucemia, o tipo predominante de mieloblastos é o tipo III, 

que possui um nucléolo distinto e citoplasma abundante contendo múltiplos grânulos 

citoplasmáticos magenta. (Harvey, 2001) 

 

 

6.1.1.4 Leucemia Mielomonocítica Aguda (M4) 

 

 Nesta patologia existe diferenciação granulocítica e monocítica. (Morrison, 

1998) Diagnostica-se esta leucemia quando a percentagem de mieloblastos e 

monoblastos é superior a 30% no conjunto de ANC na medula óssea. Granulócitos e 

monócitos diferenciados estão presentes numa percentagem superior a 20%, no total das 

NEC da medula óssea. (Raskin, 1996; Morrison, 1998) Citoquímicamente, as células 

características desta leucemia são positivas a Esterase não-específica, FA, Negro Sudão 

B e CAE. Podem ser ou não negativas à Peroxidase. (Morrison, 1998) 

 Assim sendo, podemos afirmar que possui características de leucemia 

mielocítica aguda e monocítica aguda. (Reagan et al., 1999) 

 

 

6.1.1.5. Leucemia Monocítica/Monoblástica Aguda (M5)  

 

 Esta patologia é diagnosticada quando são os monoblastos e os promonócitos, as 

células predominantes na medula óssea, com percentagem superior a 30% de células 

blásticas. (Morrison, 1998) (Figura 13)  
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                           Figura 13. Leucemia Monocítica Aguda.  

As cinco células com núcleos profundamente dentados e citoplasma ocasionalmente vacuolado têm 
características semelhantes aos monócitos normais. Esfregaço de sangue canino; objectiva 50X. 
(Reagan et al., 1999)  
 
 
 

Por sua vez, esta leucemia também se divide em duas categorias: 

 

 Leucemia Monoblástica pouco diferenciada (M5a) 

 

Os monoblastos e promonócitos representam mais de 80% de todas as NEC. 

(Raskin, 1996; Harvey, 2001; Jain, 1993)  

 

 

 Leucemia Monocítica diferenciada (M5b) 

 

Mais de 30% e menos de 80% das NEC, são monoblastos e promonócitos. Os 

granulócitos constituem menos de 20% das células NEC. (Raskin, 1996; Morrison, 

1998; Harvey, 2001; Jain, 1993) Entre 30-80% das células nucleadas, são monoblastos e 

mais de 80% são monoblastos e monócitos. (Feldman et al., 2000) 

 Núcleo pregueado, citoplasma azul-acizentado e grânulos citoplasmáticos 

azurofílicos são indicativos de maturação monocítica. (Feldman et al., 2000) 

Estas células são positivas a Esterease não-específica, de fraca positividade a 

negativas para Negro Sudão B e negativas para CAE e FA. (Morrison, 1998)  
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6.1.1.6. Eritroleucemia Aguda (M6)  

 

 Ocorre mais frequentemente em gatos do que em cães. Esta patologia deve ser 

diferenciada da reacção leucoeritroblástica, em que há a presença de células eritróides e 

granulocíticas imaturas no sangue periférico associado a doença não-neoplásica, como 

uma Anemia Hemolítica Imunomediada. (Morrison, 1998) 

 Pela classificação do Grupo de Estudos da Leucemia Animal, a Eritroleucemia é 

caracterizada pela presença de mais de 50% de células eritróides, de todas as células da 

medula óssea (Raskin, 1996;) e menos de 30% de mieloblastos, e monoblastos no 

conjunto das ANC. (Feldman et al., 2000; Harvey, 2001; Morrison, 1998; Jain, 1993). 

Os mieloblastos e monoblastos quando calculados no conjuntos das NEC, representam 

mais de 30%. (Raskin, 1996; Feldman et al., 2000; Harvey, 2001; Morrison, 1998; Jain, 

1993) Na Eritroleucemia temos um rácio Mielóide:Eritróide (M:E) menor que 1. 

(Feldman et al., 2000) (Figura 14 a) e b)) 

  

              
                            a)                                                                         b) 
Figura 14 a) e b). Eritroleucemia.  

Figura 14 a): Observam-se três eritrócitos nucleados no canto superior esquerdo. No canto inferior 
direito, uma célula imatura grande, provavelmente um precursor de granulócito imaturo. Esfregaço de 

sangue felino; objectiva 100X. 
Figura 14 b): Observam-se células da série dos granulócitos e eritrócitos. A presença de células imaturas 
destas duas séries, o número diminuído de eritrócitos (anemia) e a falta de células policromatofílicas e 
neutrófilos segmentados maduros, são características representativas de Eritroleucemia. Esfregaço de 

sangue felino; objectiva 100X. (Reagan et al., 1999)  
 

 

Uma subcategoria da Eritroleucemia, é a Leucemia eritróide com predominância 

eritróide, ou também designada, Mielose eritrémica. Nesta patologia, as células 

eritróides representam mais de 50% das células da medula óssea e os rubriblastos mais 

de 30% de ANC. (Morrison, 1998) (Figura 15) 
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                      Figura 15. Mielose Eritrémica.  

Observam-se seis eritrócitos nucleados. Este facto associado a um número baixo de eritrócitos (anemia) e 
uma falta de policromasia, é característico de Mielose Eritrémica. Esfregaço de sangue felino; objectiva 

100X. (Reagan et al., 1999) 
 

 

Como o seu nome indica, a Eritroleucemia, é uma leucemia da série dos 

eritrócitos e leucócitos. Tanto os precursores dos eritrócitos como dos leucócitos 

aparecem na circulação. Esta condição deve distinguir-se de um estado 

leucoeritroblástico, que é um processo não-neoplásico e que ocorre quando há uma 

extrema demanda periférica de eritrócitos e leucócitos. (Reagan et al., 1999) Um 

exemplo de uma patologia, na qual se pode observar uma reacção leucoeritroblástica é a 

anemia hemolítica imunomediada. Em muitos casos, tanto as células vermelhas 

nucleadas como as células imaturas da série branca, são observadas na circulação 

sanguínea numa anemia hemolítica imunomediada. Neste tipo de anemia, a célula 

vermelha nucleada predominante na circulação é o metarrubricito, juntamente com a 

presença de alguns rubricitos. Também podem estar presentes diferentes estádios de 

diferenciação da série granulocítica. (Morrison, 1998) 

O melhor método para distinguir Eritroleucemia e Reacção Leucoeritroblástica é 

avaliar o esfregaço de sangue, pois na eritroleucemia detecta-se normalmente um 

número desproporcional de percursores de eritrócitos e leucócitos imaturos em 

comparação com a quantidade de células maduras. Ao contrário, durante uma resposta 

leucoeritroblástica, aparecem normalmente mais percursores de eritrócitos e leucócitos 

maduros que células imaturas. (Reagan et al., 1999)  

 A Eritroleucemia exibe uma grande diferenciação granulocítica, e costumam 

progredir para uma leucemia mielocítica com diferenciação. (Maxie, 2007) 
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 Na Mielose Eritrémica, os eritroblastos malignos são muito mais proeminentes e 

os eritroblastos juntamente com os prórrubricitos constituem mais de 80% de ANC da 

medula óssea. (Maxie, 2007) 

  

 

6.1.1.7. Leucemia Megacarioblástica Aguda (M7) 

 

 Nesta leucemia, podemos encontrar megacarioblastos no sangue e na medula 

óssea. É comum aparecer trombocitopenia ou trombocitose com alterações displásicas 

nas plaquetas, incluindo hipogranulação, hipergranulação e tamanho excessivo anormal. 

(Reagan et al., 1999; Morrison, 1998) 

 Diagnosticamos esta leucemia quando mais de 30% de todas as NEC (Feldman 

et al., 2000; Jain, 1993) e ANC são megacarioblastos. (Raskin, 1996; Morrison, 1998; 

Harvey, 2001). Os megacarioblastos são pleiomórficos e semelhantes a linfoblastos ou 

mieloblastos. (Feldman et al., 2000) O seu núcleo assemelha-se ao de um rubriblasto 

mas o seu citoplasma é tipicamente menos basofílico. Podemos encontrar no seu 

citoplasma múltiplos vacúolos discretos e projecções citoplasmáticas. (Harvey, 2001) 

 Esta leucemia é caracterizada por ter células blásticas no sangue e medula óssea 

numa percentagem superior a 20% e menos de 50% das células da medula óssea devem 

ser da linha megacariocítica, de qualquer linha de maturação. (Maxie, 2007) 

 

 

6.1.2. Leucemia Linfoblástica Aguda 

 

 Linfoblastos e/ou prolinfócitos neoplásicos, estão presentes em números 

elevados na medula óssea de animais com esta leucemia. Se entre 40-50% das células 

nucleadas totais, são linfoblastos, ou se uma população homogénea de linfoblastos faz 

desaparecer a arquitectura normal hematopoiética, devemos considerar LLA no 

diagnóstico diferencial. Estas células neoplásicas também podem aparecer no sangue 

com ou sem linfocitose. (Feldman et al., 2000) 

 Os linfoblastos são células grandes com rácio N:C alto. Estas células são cerca 

de 2 ou 3 vezes maiores que um linfócito normal, com núcleo redondo, com cromatina 

nuclear de condensação diminuída e um aumento da basofilia citoplasmática em 
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comparação com os linfócitos normais no sangue. Pode-se não visualizar nucléolos, e 

quando é possível, a sua visualização é difícil. Nesta leucemia, também é possível 

observar um aumento da anisocitose, anisocariose e pleiomorfismo nuclear. Os 

linfoblastos geralmente são difíceis de diferenciar de blastos de outras linhagens sem o 

uso de coloração especial e marcadores de superfície. Quando comparados com os 

mieloblastos, os linfoblastos tendem a exibir uma cromatina mais condensada e 

nucléolo menos proeminente. (Harvey, 2001) (Figura 16 a) e b))  

 

           
a)        b) 

 
Figura 16 a) e b). Leucemia Linfoblástica Aguda.  

Figura 16 a): Observam-se muitos linfócitos grandes, por vezes com nucléolos proeminentes. Comparar 
com o tamanho do neutrófilo que está à esquerda e no centro. Esfregaço de sangue canino; objectiva 50X. 
Figura 16 b): Observam-se três linfócitos grandes com múltiplos nucléolos proeminentes: são 
linfoblastos. Aparece um neutrófilo normal no canto superior direito. Esfregaço de sangue canino; 

objectiva 100X. (Reagan et al., 1999)  
 

 

 Cães com LLA podem ter linfócitos T, linfócitos B e células NK. (Harvey, 

2001) 

 É importante diferenciar LLA da fase leucémica do linfossarcoma multicêntrico. 

Existem várias características que permitem a sua diferenciação, nomeadamente pelo 

facto de, a LLA ser um processo mais agudo que o linfossarcoma; situações de 

linfadenopatia estão sempre presentes no linfossarcoma ao passo que na LLA apenas 

47% dos cães possui; a taxa de remissão total e tempo de sobrevivência é maior na 

LLA. O envolvimento dos linfonodos é crucial para a diferenciação. Se um cão 

apresenta um aumento atípico do número de linfócitos e linfoblastos na medula óssea e 

sangue, e não existe uma linfadenopatia marcada, então estamos perante uma LLA. 

(Morrison, 1998) 
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6.1.2.1. LLA-L1, LLA-L2, LLA-L3 

 

 Segundo o grupo FAB, foram estabelecidas 3 classificações distintas 

morfológicas para a LLA, nomeadamente a LLA-L1, LLA-L2, LLA-L3. São 

classificadas de acordo com a idade do doente, as características nucleares e 

citoplasmáticas das células envolvidas e a presença de nucléolos discretos ou 

proeminentes. No entanto, este grupo não apresenta prognóstico para estes tipos de 

LLA. (Feldman et al., 2000) 

 Na tabela 3 estão presentes as diferenças citológicas destes 3 tipos de LLA. 

(Maxie, 2007)  

 

 

FAB 
(Características 

citológicas) 
Linfoblástica L1 Linfoblástica L2 Linfoblástica L3 

 

Tamanho da célula 
Predominantemente 

pequeno 
Grande e heterogéneo Grande e homogéneo 

Cromatina Homogénea Heterogénea Fina e homogénea 

Nucléolo Ausente ou pequeno Ausente ou pequeno Proeminente 

Volume 

citoplasmático 
Baixo Moderado Moderado 

Basofilia 

citoplasmática 
Moderada Moderada Forte 

Vacuolização 

citoplasmática 
Ausente Ausente Proeminente 

Forma do núcleo 
Redondo, e raramente 

em forma de fenda 

Em forma de fenda e 

irregular 

Regularmente oval a 

redondo 

Fenótipo Primariamente células T 
Primariamente células 

T 

Primariamente células 

B 

Tabela 3. Diferenças citológicas dos três tipos de LLA. (Maxie, 2007) 

 

 

6.1.2.2. Leucemia de Grandes Linfócitos Granulares Aguda (LGLGA) 

 

 Esta leucemia deve ser distinta da LLA e da LLC, ou uma variante das duas. 

(Maxie, 2007; Feldman et al., 2000) 



 
 

47 

 Em animais, a LGLGA é reconhecida pelo aumento de Grandes Linfócitos 

Granulares (GLG) na medula óssea, baço e fígado. No entanto, há casos em que esta 

patologia se comporta como uma LLC. (Feldman et al., 2000) 

 Os GLG são caracterizados como uma população única de linfócitos, contendo 

grânulos azurofílicos no citoplasma. (Reagan et al., 1999) Alguns GLG assemelham-se 

a grandes linfócitos com citoplasma abundante, o que originou tal designação. Apesar 

de nem todos os linfócitos granulares serem grandes ou terem citoplasma abundante, a 

maior parte da literatura designa esta população de linfócitos como GLG (Feldman et 

al., 2000) 

 Os GLG podem ser pequenos, médios ou grandes com moderado citoplasma. O 

núcleo é redondo, oval, dentado ou em forma de trevo com uma cromatina pontilhada a 

grosseiramente maciça e nucléolo presente ou ausente. O número e tamanho de grânulos 

são variáveis. Os grânulos muitas vezes não são visíveis com colorações rápidas 

comerciais e recorre-se à coloração Wright-Giemsa. (Feldman et al., 2000) (Figura 17) 

 

 

 

 

                         Figura 17. Leucemia Linfóide de Grânulos Grandes. 

Todas as células nucleadas são linfócitos grandes que têm nucléolos proeminentes. Duas destas células 
têm grânulos citoplasmáticos de cor púrpura, redondos ou de forma irregular. Esfregaço de sangue 

canino; objectiva 100X. (Reagan et al., 1999)  
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6.2. Leucemia Subaguda ou Crónica 
 

6.2.1. Leucemia Mielóide (Mielocítica) Crónica 

 

 Nesta leucemia há uma percentagem elevada de células imaturas, nomeadamente 

metamielócitos e mielócitos. O rácio M:E varia de 3:1 para 24:1 e uma maturação 

mielóide anormal com aumento do número de mieloblastos, promielócitos e mielócitos 

neutrofílicos são observadas. Os precursores de granulócitos possuem um tamanho 

grande anormal, com núcleo com forma bizarra e os neutrófilos maduros costumam 

apresentar hipersegmentação. (Feldman et al., 2000) 

Mieloblastos podem estar ou não presentes em número reduzido no sangue. 

Eritrócitos nucleados também podem estar presentes no sangue em associação com 

anemia regenerativa. (Harvey, 2001) 

 Na medula óssea, também pode estar presente hiperplasia granulocítica, com ou 

sem hipoplasia eritróide e megacariocítica. A percentagem de células granulocíticas 

imaturas está aumentada, mas a percentagem de mieloblastos não excede os 30% no 

conjunto de todas as células nucleadas. Alterações displásicas são frequentes em 

qualquer tipo de linha celular. (Harvey, 2001) 

 A LMC reconhece-se pela grande quantidade de células da série dos 

granulócitos bem diferenciados (neutrófilos, eosinófilos ou basófilos). Estas alterações 

denominam-se segundo o tipo de células predominantes no sangue. Nas leucemias 

crónicas, para além de estarem presentes células maduras, também podem estar 

presentes células imaturas. (Morrison, 1998) (Figura 18 a) e b)) 

Possui menos de 30% de células blásticas no conjunto de ANC e menos de 50% 

de componentes eritróides. (Raskin, 1996) 

A leucemia eosinofílica é uma variante da LMC na qual as células eosinofílicas 

são predominantes no sangue e na medula óssea. A leucemia basofílica é uma variante 

também da LMC em que são as células basofílicas as que predominam no sangue e 

medula óssea. (Raskin, 1996) 
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                                                              a)                                                                       b) 
Figura 18 a) e b). Leucemia Granulocítica Crónica.  

Figura 18 a): Observam-se muitos neutrófilos segmentados. A presença de quantidades elevadas de 
neutrófilos, na ausência de inflamação, diagnosticam esta leucemia. Esfregaço de sangue canino; 
objectiva 50X.  
Figura 18 b): Observa-se uma grande quantidade de neutrófilos hipersegmentados. Esfregaço de sangue 

canino; objectiva 100X (Reagan et al., 1999)  
 

 

6.2.2. Leucemia Mielomonocítica Crónica 
 

 Esta leucemia caracteriza-se pela excessiva proliferação de séries monocíticas e 

granulocíticas maduras e imaturas. (Morrison, 1998) 

 É caracterizada por uma monocitose persistente com aumento dos percursores 

monocíticos na medula óssea e uma proeminente displasia granulocítica. (Maxie, 2007) 

 Na leucemia mielomonocítica crónica podemos observar que menos de 10% são 

granulócitos imaturos, menos de 2% são células blásticas, de 3-10% e usualmente numa 

percentagem superior a 10% são monócitos e inferior a 2% são basófilos. (Feldman et 

al., 2000). 

 Pode ser diferenciada da leucemia mielomonocítica crónica com base no longo 

curso e falta de células blásticas na medula óssea. (Maxie, 2007) 

 

 

6.2.3. Leucemia Linfóide (Linfocítica) Crónica 
 

 Caracterizada pela acumulação de pequenos linfócitos maduros no sangue, 

medula óssea e tecidos linfóides. Morfologicamente, estas células são similares aos 

linfócitos normais, no entanto possuem citoplasma escasso e azulado com coloração 

Wright-Giemsa moderadamente condensada e núcleo maduro com cromatina 
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condensada. Algumas células podem apresentar nucléolos proeminentes. (Beutler et al., 

2001) (Figura 19) 

 

 

                 Figura 19. Leucemia Linfóide Crónica.  

Observam-se muitos linfócitos de tamanho pequeno a mediano neste campo. Há um neutrófilo 
segmentado no canto superior direito. Esfregaço de sangue felino; objectiva 50X. (Reagan et al., 1999) 
 
 
 

Ao exame da medula óssea de animais com LLC, observa-se aumento dos 

números de linfócitos com aparência normal, no entanto a extensão da infiltração é 

menor que na LLA. (Raskin, 1996) A medula óssea pode conter folículos linfóides 

normais o que reforça o aparecimento normal primário de linfócitos, que devem ser 

diferenciados de um infiltrado linfóide neoplásico. A LLC de linfócitos B parece ter 

origem na medula óssea. Em contraste, o desenvolvimento de linfócitos T requer 

processamento no timo e na LLC, estes linfócitos desenvolvem-se fora da medula óssea, 

por exemplo no baço, com infiltração secundária na medula. (Harvey, 2001) 

 Uma vez que, na LLC, os linfócitos são morfologicamente indistinguíveis dos 

linfócitos diferenciados normais, muitas vezes a LLC é diagnosticada em parte, 

eliminando outras causas de linfocitose. (Feldman et al., 2000) 

 

 

6.2.3.1. Variante de grandes linfócitos granulares 

 

Nesta variante, os linfócitos possuem grânulos avermelhados ou púrpura e 

citoplasma azul claro. Possuem cromatina nuclear condensada, mas geralmente são 
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grandes com citoplasma abundante e racio N:C baixo, quando comparados com 

linfócitos não granulares. Apesar de muitos cães com leucemia dos GLG procederem de 

uma LLC, e progredirem lentamente durante vários anos, outros com leucemia dos 

GLG procedem de uma forma agressiva de LLA. Quase todos os cães com Leucemia 

dos Grandes Linfócitos Granulares (LGLG) da forma LLC têm neoplasia dos linfócitos 

T, mas cães cuja LGLG é uma variante da LLA, os linfócitos mais afectados são os 

linfócitos T e células NK. (Harvey, 2001 
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7. Tratamento 
 

7.1. Leucemias Agudas 
 

Antes de partirmos para o tratamento específico destas patologias, é fundamental 

não esquecer o tratamento de suporte que estes animais devem ter. As medidas de 

suporte para as leucemias agudas incluem a fluidoterapia para tratar a desidratação, 

anorexia ou hipercalcemia, transfusão sanguínea para as anemias ou trombocitopenias 

graves, e antibioterapia para tratamento e/ou prevenção de infecções secundárias. (Day 

et al., 2004) 

Métodos como a cirurgia, não estão indicados para os casos de leucemia e a 

radioterapia não é uma ferramenta que esteja indicada com frequência, porque a 

irradiação da medula óssea está associada a efeitos colaterais que se consideram 

inaceitáveis para os animais. (Morris et al., 2002) 

O objectivo da terapia específica para a leucemia aguda é destruir as células 

leucémicas utilizando quimioterapia, e assim a renovação da hematopoiese normal. 

Estes objectivos raramente são conseguidos em medicina veterinária, e o tratamento da 

leucemia aguda em cães não é considerado um êxito. A eutanásia é uma opção a 

considerar no momento do diagnóstico. (Day et al., 2004) 

 

 

Descreveram-se programas para a quimioterapia: 

 

 Os fármacos recomendados para o tratamento da LLA são similares aos 

recomendados para linfomas, que são a vincristina e a prednisolona, mais um 

agente alquilante; 

 

 Os fármacos recomendados para o tratamento de LMA incluem a prednisolona, 

Mercaptopurina ou Tioguanina, em combinação Citosina-arabinosídeo; o último 

agente agente utiliza-se porque pode induzir a diferenciação das células blásticas. 

(Day et al., 2004) 
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Os protocolos de indução para as leucemias agudas utilizam-se até que a 

contagem dos leucócitos volte aos valores normais e até que não se voltem a ver células 

blásticas no sangue periférico. Em teoria, depois pode-se reduzir a dose dos fármacos e 

a frequência até aos níveis de manutenção, mas na prática raramente se consegue. (Day 

et al., 2004) 

Em medicina veterinária o uso de quimioterapia para o tratamento de leucemia 

aguda está severamente restringido pelo grau de mielossupressão causado pela doença. 

A incapacidade para manter os níveis suficientes de células sanguíneas durante o 

tratamento é um problema constante. Para além disso, a toxicidade dos agentes 

citotóxicos pode estar exacerbada pela função hepática e renal comprometida. A maioria 

dos doentes animais sucumbem devido a uma sépsis secundária à neutropenia, falha 

orgânica secundária a infiltração de células neoplásicas ou CID. (Day et al., 2004) 

Em medicina humana utilizam-se cuidados médicos intensivos, transplantes de 

medula óssea e tratamentos extracorporais da medula óssea, mas não estão disponíveis 

de forma rotineira para o uso veterinário. (Day et al., 2004) O desenvolvimento de G-

CSF e GM-CSF recombinantes caninos pode conduzir a uma significativa melhora no 

tratamento das leucemias agudas. (Day et al., 2004; Morris et al., 2002) (Tabela 4) 
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Leucemia Linfoblástica Aguda 
 

Indução 

Vincristina  

e Prednisolona  

0,5mg/m2 i.v. cada 7 dias 

40 mg/m2 via oral diaraimente durante 7 dias e depois 20mg/m2 

cada 48h 

Agentes adicionais (se não está neutropénico) 

Ciclofosfamida  

ou Ciclofosfamida  

e citosina de Arabinosídeo 

 

ou L-asparaginase 

50mg/m2 via oral cada 48h  

50mg/m2 via oral cada 48h 

100mg/m2 s.c. ou i.v. diariamente durante 2-4 dias (usar doses 

divididas se se da i.v.) 

10.000-20.000 UI/m2 cada 2-3 semanas 

 

Leucemia Mielóide Aguda 
 

Indução 

Citosina de Arabinosídeo 

100mg/m2 s.c. ou i.v. diariamente durante 2-6 dias ou 5-10mg/m2 

s.c. 2 vezes ao dia durante 2-3 semanas, depois em semanas 

alternativas 

Agentes adicionais (para aumentar a resposta) 

Prednisolona 

 

ou 6-Tioguanina  

ou 6-Tioguanina 

e Doxorrubicina 

ou Mercaptopurina                              

40mg/m2 via oral diariamente durante 7 dias e depois 20mg/m2 

cada 48h 

50mg/m2 via oral diariamente ou cada 48h 

50mg/m2 via oral diariamente ou cada 48h 

10mg/m2 i.v. cada 7 dias 

50mg/m2 via oral diariamente ou cada 48h 

Manutenção 

Reduzir qualquer uma das combinações farmacológicas a uma dose e frequência que mantenha os 

valores de leucócitos dentro da normalidade. 

Tentar alternar a terapia semanalmente, primeiro uma semana de quimioterapia, uma semana sem 

tratamento, uma semana de quimioterapia e por aí adiante. 

 

Tabela 4. Protocolo de quimioterapia para o tratamento de Leucemia Aguda. (Day et 

al., 2004) 
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7.2. Leucemia Crónica 
 

O clínico geralmente defronta-se com o dilema de tratar ou não um cão com 

leucemia crónica. Se o cão estiver sintomático ou apresentar organomegalia ou 

anormalidades hematológicas concomitantes, o tratamento com um alquilante (com ou 

sem corticosteróides) está indicado. Se não houver síndromes paraneoplásicos, isto é, 

hemólise ou trombocitopenia imunes, gamopatias monoclonais, está recomendado usar 

o clorambucil (Leukeran) como agente único na dose de 20 mg/m2 por via oral 1 vez 

cada 2 semanas. Se estiverem presentes síndromes paraneoplásicas, a adição de 

corticosteróides (prednisona, 50 a 75 mg/m2 por via oral 1 vez ao dia durante 1 semana, 

seguida de 25mg/m2 por via oral em dias alternados) pode ser benéfica. (Couto et al., 

2006) 

 Uma vez que a fracção de crescimento dos linfócitos neoplásicos na LLC parece 

ser baixa, é comum ocorrer uma resposta tardia ao tratamento. Uma grande proporção 

de cães com LLC tratados com clorambucil ou clorambucil e prednisona, pode 

transcorrer mais de uma mês (e até 6 meses) para que haja resolução das anormalidades 

do exame físico e hematológicas. Isto ocorre ao contrário nos cães com linfoma e 

leucemias agudas, nos quais a remissão geralmente é induzida em 2 a 7 dias. (Couto et 

al., 2006) 

 A sobrevida de cães com LLC é muito prolongada. Na verdade, mesmo sem 

tratamento, sobrevida maior que 2 anos é comum. Mais de 2 terços dos cães com LLC 

tratados com clorambucil (com ou sem prednisona) sobreviveram para além de 2 anos. 

De facto, a maioria dos cães com LLC não morreu de causas relacionadas com a 

leucemia, mas sim por causas geriátricas. (Couto et al., 2006) 

 O tratamento de cães com LMC usando-se hidroxiureia pode resultar em 

remissão prolongada, desde que não ocorram crises blásticas. Todavia, o prognóstico 

não parece ser tão bom como para cães com LLC, isto é, sobrevidas de 4 a 15 meses 

com tratamento. (Couto et al., 2006) Também se pode tratar a LMC com agentes 

alquilantes como busulfan ou hidroxiureia, normalmente em combinação com 

prednisolona. (Day et al., 2004)) O tratamento das crises blásticas geralmente é 

decepcionante. (Couto et al., 2006) 

 Tanto na LLC como na LMC o objectivo do tratamento é restabelecer as células 

do sangue periférico dentro dos níveis da normalidade, e a resposta ao tratamento 

monitoriza-se mediante achados hematológicos. Uma vez conseguida a remissão, 
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continua-se a terapia de manutenção a dose e frequências reduzidas dos fármacos 

apropriados, para manter os valores de leucócitos dentro dos níveis da normalidade. 

(Day et al., 2004) (Tabela 5) 

 

Leucemia Linfocítica Crónica 
 

Indução  

Clorambucil 

 

 

± Prednisolona 

2-5mg/m2 via oral diaraimente durante 7-14 dias, depois 

2mg/m2cada 48h 

20 mg/ m2  via oral em dose única cada 14 dias ou 

40mg/m2 via oral diariamente durante 7 dias, depois 20mg/m2 cada 

48h 

Agentes adicionais (para 

resposta aumentada) 

 

Vincristina 0,5mg/m2 i.v. cada 7dias 

Protocolo alternativo (para resposta aumentada) 

Vincristina 

e Ciclofosfamida 

e Prednisolona 

0,5mg/m2 i.v. cada 7 dias 

50mg/m2 via oral cada 48h 

40mg/m2 via oral diariamente durante 7 dias, depois 20mg/m2 cada 

48h 

 

Leucemia mielóide Crónica 
 

Indução  

Hidroxiureia 

 

 

 

ou Busulfano 

50mg/Kg via oral diariamente durante 1-2 semanas e depois cada 

48h ou 80mg/Kg via oral cada 3 dias até que se consiga a remissão 

ou 1g/m2 via oral diariamente até que se consiga a remissão 

 

2-6mg/m2 via oral diariamente até que se consiga a remissão 

Manutenção  

Reduzir qualquer uma das combinações farmacológicas a uma dose e frequência que mantenha os 

valores de leucócitos dentro da normalidade. 

Tentar alternar a terapia semanalmente, primeiro realizar uma semana de quimioterapia, depois uma 

semana sem tratamento, uma semana de quimioterapia e por ai adiante. 

Poucos meses depois, tentar uma semana de tratamento a cada 3 semanas e depois a cada 4 semanas. 

Tabela 5. Protocolo de quimioterapia para o tratamento de Leucemias Crónicas. (Day et 

al., 2004) 
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8. Prognóstico 
 

8.1. Leucemias Agudas 
 

A falha no tratamento geralmente ocorre por causa de um ou mais dos seguintes 

factores: 

1. Falha na indução da remissão (mais comum em LMA do que na LLA); 

2. Falha em manter a remissão; 

3. Presença de insuficiência de órgãos resultante de infiltração por células leucémicas. 

Isto não permite o uso de quimioterpia combinada agressiva, devido ao elevado grau 

de toxicidade; 

4. Desenvolvimento da sepsis fatal e/ou sangramento em consequência de citopenia já 

existentes ou induzidas pelo tratamento. (Couto et al., 2006) 

As remissões prolongadas em cães com LMA tratados pela quimioterapia são 

extremamente raras. Se ocorrerem, as remissões são de vida extremamente curta e a 

sobrevida raramente excede os 3 meses. (Couto et al., 2006) 

Nos cães com LLA, o prognóstico pode ser melhor, no entanto as respostas ao 

tratamento e a sobrevida são consideravelmente piores do que em cães com linfoma. As 

taxas de remissão em cães com LLA são de aproximadamente 20 a 40% em contraste 

com aqueles portadores de linfoma, nos quais de aproximam de 90%. A sobrevida é 

também mais curta do que em cães com linfoma (variando de 1 a 3 meses) em 

quimioterapia. Os cães não tratados geralmente vivem menos de 2 semanas. (Couto et 

al., 2006) 

 

 

8.2. Leucemias Crónicas 
 

O prognóstico para a leucemia crónica é muito mais favorável que para a 

leucemia aguda. O tempo médio de sobrevivência para o cão com LLC pode exceder 1 

ano, mas com LMC o tempo já será inferior, pois tem um risco maior de ter uma crise 

de células blásticas. (Day et al., 2004) 
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III – CASO CLÍNICO 
 

III a) Dia 1 - 26 de Julho de 2008 
 
 

1. Identificação    
 

Nome: Drac 

Espécie: Canídeo 

Raça: Pastor Alemão 

Sexo: Macho 

Idade: 2 anos                                      

                    
                                            Figura 20. Fotografia do Drac (HCB – UAB, 2008) 
           
                           

2. Anamnese 
 

Motivo de consulta: Apatia, debilidade e perda de peso. 

 

Tem andado apático e com alguma debilidade há cerca de 2 dias. Tem vindo a 

perder peso há uma semana. Não tem história de vómitos e diarreias. 

 Segundo os proprietários, nunca detectaram a presença de pulgas ou carraças. 

 

História clínica:  

 Está correctamente vacinado.  

Não está desparasitado internamente e a última desparasitação externa ocorreu 

há 5 meses. 

 

Meio Ambiente:  

 Vive com mais um cão, mas não contacta com outros animais. 

 Não tem acesso a lixos, produtos tóxicos ou de limpeza, nem a objectos 

estranhos. 
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3. Exame Físico 
 

Peso: 32,7 Kg 

Temperatura: 40,1ºC 

Grau de consciência: Alerta 

Desidratação: Prega de pele <1” 

Mucosas: Pálidas e húmidas 

Gânglios linfáticos: Linfadenomegalia generalizada e leve 

Sistema Cardiovascular: Frequência cardíaca: 120bpm (80-120 bpm) 

          Ritmo: Regular 

          Ausência de murmúrios, sons de galope ou sopros 

          TRC < 2” 

          Pulso: Forte e sincrónico 

Sistema Respiratório: Frequência Respiratória: 80rpm (20-40 rpm) 

      Ausência de crepitações ou sibilos 

Palpação abdominal: Ausência de distensão abdominal. Esplenomegalia. 

 

 

 

4. Diagnósticos diferenciais 
 

 As alterações mais pertinentes na Anamnese e Exame Físico, de modo a 

estabelecer uma lista de diagnósticos diferenciais são: apatia, debilidade, perda de peso, 

febre, mucosas pálidas, linfadenomegalia e esplenomegalia. 

 No Anexo 1, estão apresentadas tabelas com as principais causas de perda de 

peso, febre, palidez, linfadenomegalia e esplenomegalia, como sendo os diagnósticos 

diferenciais para estes sinais clínicos. 

 Após análise destas tabelas, verificamos que, sinais como apatia, debilidade, 

perda de peso, febre e mucosas pálidas, são muito vagos e inespecíficos, surgindo em 

inúmeras e variadas patologias. Os sinais clínicos mais relevantes no conjunto desta 

lista de problemas são a linfadenomegalia e a esplenomegalia. E é através destas duas 

alterações que vamos determinar os diagnósticos diferenciais. Sendo assim, os possíveis 

diagnósticos diferenciais são: 
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 Causas infecciosas: Babesiose, Erliquiose, Bartonelose, Anaplasmose e 

Leishmaniose; 

 Causas imunomediadas; 

 Neoplasia: Linfoma, Leucemia, Histiocitose maligna ou sistémica, 

Mastocistoma sistémico. 

 

 

 

5. Exames complementares  
 

5.1. Hemograma (Anexo 2) 
 

Uma vez que se verifica uma diminuição nos glóbulos vermelhos (1,61 x 106  

e VCM (69,5 fl) e CMHC (35,5 g/dl) estão normais, afirmamos que estamos perante 

uma Anemia Normocítica Normocrómica. Para sabermos se é uma anemia regenerativa 

ou não, precisamos de obter o valor do Índice Reticulocitário (IR), isto é: 

 

RET. Corrigido = RET (%) x (Ht doente/Ht normal) = 1,2 x (12/45) = 0,32  

 

IR= RET. Corrigido x (1/dias de libertação dos eritrócitos) = 0,32 x (1/2,5) = 0,128 < 1 

 

Quando o IR em cães é < 1, afirmamos que estamos perante uma Anemia não 

regenerativa. Se for > 1, temos uma Anemia regenerativa. (Davidson et al., 1998)  

Também se observa uma diminuição do número de plaquetas (29 x 103 ), o 

qual é indicativo de Trombocitopenia.  

Na análise da série branca, verificamos que existe uma Linfopenia, pela 

diminuição do número de linfócitos (0,995 x 103/ ), uma Monocitose, pelo aumento do 

número de monócitos (1,705 x 103 ), e uma Eosinopenia, pela diminuição do número 

de eosinófilos (0). A contagem dos leucócitos totais não apresenta qualquer alteração, 

uma vez que se encontra dentro dos valores normais (14,21 x 103 ). 

No Anexo 1, estão presentes as principais causas para todas estas alterações 

hematológicas da série vermelha, série branca e série plaquetária. 
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5.2 Esfregaço de sangue (Anexo 2) 
 

 Na avaliação morfológica do esfregaço sanguíneo visualizou-se anisocitose, 

corpos de Howell-Jolly; linfócitos atípicos; anisocitose e agregação plaquetárias e 

macroplaquetas. Numa ampliação de 100X a população celular, era constituída por 

cerca de 11% de células blásticas, e 1-2 plaquetas por campo. 

 Não se identificaram quaisquer agentes infecciosos. 

 Em conclusão verificou-se a existência de uma anemia normocítica 

normocrómica não regenerativa, e trombocitopenia marcada. A presença de células 

blásticas e de bicitopenia sugerem um processo leucémico.  

 

 

5.3. Bioquímica sanguínea (Anexo 2) 
 

 Neste exame complementar, não se detectaram quaisquer alterações. 

 

 

5.4. PCR 
 

 Realizou-se PCR para Erlichia, Anaplasma, Leishmania, Babesia e Bartonella. 

Os resultados foram negativos para todos estes agentes. 

 Esta técnica é considerada de eleição para o diagnóstico destes agentes 

infecciosos. (Couto et al., 2006) 

  

 

5.5. Imagiologia 
 

Rx torácico lateral (Anexo 2) 

 

Foi realizado Rx torácico na tentativa de descartar um possível linfoma 

mediastínico ou outra massa torácica, todavia não se verificaram quaisquer alterações 

significativas deste género. No entanto, visualiza-se em toda a zona do hilo do coração e 
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bifurcação da traqueia, um aumento generalizado da opacidade, provavelmente devido à 

presença de linfonodos aumentados nessa região. 

Ecografia abdominal: 

 

 Na ecografia identificou-se um aumento marcado do baço, o qual se encontrava 

hiperecogénico. 

 

 

 

6. Tratamento 
 

Imizol® (Diproprionato de imidocarb): 1,9ml, i.m., SID (repetir 15 dias depois) (Dose: 

5mg/hora);  

Ronaxan® (Doxiciclina): 1 + ¾ comprimido (cp), PO, BID (Dose: 5mg/hora);  

Fluidoterapia: Lactato Ringer + 20mEq/l (KCl): 70ml/hora; 

Transfusão de sangue: concentrado de eritrócitos e sangue total 

 

 Uma vez que ainda não se tinham descartado as causas infecciosas na altura em 

que se estabeleceu o tratamento, foi proposto Diproprionato de Imidocarb, um 

antiprotozoário; e Doxiciclina, antibiótico do grupo das Tetraciclinas, o qual está 

indicado no tratamento para infecções por parasitas intracelulares. 

 Para situações de anemia marcada ou grave (menor que 20 casos agudos, menor 

que 15 casos crónicos) está indicada a realização de transfusão sanguínea. (Couto et al., 

2006; Gopegui, 2007) 

 

 Durante o internamento de Drac, foi feito novo controlo de Hematócrito (11,6%) 

que continuava baixo, e de Proteínas Totais (5,2 g/dl) que se encontravam dentro dos 

valores normais. 
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III b) Dia 2 – 27 de Julho de 2008 
 

1. Exame Físico 
 

Temperatura: 38,7ºC 

Mucosas: Rosa-pálido; hemorragia nasal 

TRC: <2” 

Frequência Cardíaca: 120 bpm (60-120 bpm) 

Pulso: Forte e sincrónico 

Frequência Respiratória: 80 rpm (20-40 rpm) 

Gânglios linfáticos: Linfadenomegalia generalizada e leve 

 

 

 

2. Exames complementares  
 

2.1. Hemograma (Anexo 3) 
 

Uma vez que se verifica uma diminuição nos glóbulos vermelhos (2,5 x 106  e 

VCM (66,4 fl) e CMHC (38 g/dl) estão normais, afirmamos que estamos perante uma 

Anemia Normocítica Normocrómica. Para sabermos se é uma anemia regenerativa ou 

não, precisamos de ter o valor do Índice Reticulocitário (IR), isto é: 

 

RET. Corrigido = RET (%) x (Ht paciente/Ht normal) = 1,3 x (15/45) = 0,43 

 

IR= RET. Corrigido x (1/dias de libertação dos eritrócitos) = 0,43 x (1/2,5) = 0,172 < 1 

 

Tal como foi referido anteriormente, quando o IR em cães é < 1, afirmamos que 

estamos perante uma Anemia não regenerativa.  

Verifica-se também uma diminuição do número de plaquetas (73 x 103 ), o 

qual é indicativo de Trombocitopenia.  
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Na análise da série branca, verificamos que existe uma Leucocitose, pelo 

aumento do número de leucócitos (18,890 x 103/ ), por monocitose (2,078 x 103 ).  

No Anexo 1, estão presentes as principais causas para todas estas alterações 

hematológicas da série vermelha, série branca e série plaquetária. 

 

 

2.2. Esfregaço de sangue 
 

 Na avaliação morfológica do esfregaço sanguíneo observou-se anisocitose; 

linfócitos atípicos; anisocitose plaquetar e macroplaquetas. Observaram-se cerca de 3 

plaquetas por campo, em ampliação de 100X, e o número de células blásticas aumentou 

para 18%. 

 Em conclusão a anemia continua marcadamente normocítica normocrómica e 

não regenerativa e a trombocitopenia persiste. É um quadro compatível com transtorno 

proliferativo medular, provavelmente uma LLA ou Linfoma leucémico.  

 

 

2.3. Citologia Aspirativa com agulha fina de Gânglio Poplíteo (Anexo 
3) 
 

 Amostra com abundante celularidade.  

 Verificou-se um predomínio de linfócitos pequenos (58%), abundantes células 

blásticas (33%) e neutrófilos (9%). 

 Compatível com linfoma ou infiltração leucémica. 

 

 

2.4. Citologia Aspirativa da Medula Óssea (Costela) (Anexo 3) 
 

Existe uma abundante celularidade e estão presentes células da série 

megacariocítica (6 megacariócitos por campo) e da série granulocítica (34% de todas as 

células nucleadas).  

Foram visualizados macrófagos com hemossiderina. 
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Está presente também Hipoplasia/Aplasia eritróide, pois o rácio M:E é elevado.  

A população normal está completamente substituída por células blásticas (64% 

de todas as células nucleadas), do tamanho de 3-4 eritrócitos, núcleo grande com 1-3 

nucléolos evidentes, citoplasma escasso intensamente basofílico, com área 

citoplasmática perinuclear pálida. 

Quadro compatível com Leucemia Aguda ou Linfoma de estádio V.  

 

 

 

3. Tratamento 
 

Ronaxan 100® (Doxiciclina): 1 + ¾ cp, PO, BID (Dose: 5mg/kg)  

Urbason 40mg® (Metilprednisolona): 3,27 ml, i.v., SID (Dose: 2mg/Kg)  

Fragmin® (Dalteparina): 0,13 ml, s.c., SID (Dose: 100UI/Kg)  

Fluidoterapia: Lactato Ringer + 20mEq/l (KCl): 70ml/hora 

 

 Para além da Doxiciclina, adicionou-se ao tratamento a Metilprednisolona, um 

corticosteróide com propriedades anti-inflamatórias muito utilizado neste tipo de 

situações de proliferações neoplásicas, na tentativa de melhorar a qualidade de vida do 

animal. A dalteparina – heparina de baixo peso molécular, foi administrada na tentativa 

de prevenir complicações tromboembólicas, uma vez que se realizou transfusão 

sanguínea. 

 

Durante o internamento de Drac, foi feito novo controlo de Hematócrito (14%) 

que continuava baixo e de Proteínas Totais (6g/dl) que se encontravam dentro dos 

valores normais. 
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III c) Dia 3 – 28 de Julho de 2008 
 

 

1. Exame Físico 
 

Temperatura: 38,5ºC 

Mucosas: Rosa-pálido 

TRC: < 2” 

Frequência Cardíaca: 100 bpm (60-120 bpm) 

Pulso: Forte e sincrónico 

Frequência Respiratória: 44 rpm (20-40 rpm) 

Gânglios linfáticos: Linfadenomegalia generalizada e leve 

 

 

 

2. Exames complementares  
 

2.1. Hemograma (Anexo 4) 
 

Uma vez que se verifica uma diminuição nos glóbulos vermelhos (2,41 x 106  

e VCM (66 fl) e CMHC (36,5 g/dl) estão normais, afirmamos que estamos perante uma 

Anemia Normocítica Normocrómica.  

Também na série plaquetária verificamos uma diminuição do número de 

plaquetas (36 x 103 ), o qual é indicativo de Trombocitopenia.  

 

Na análise da série branca, verificamos que existe uma Leucocitose (19,660 x 

103 3

(0), e Basofilia (0,590 x 103  

No Anexo 1, estão presentes as principais causas para todas estas alterações 

hematológicas da série vermelha, série branca e série plaquetária. 
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2.2. Proteinograma (Anexo 4) 
 

Na análise deste proteínograma, verificamos que existe um aumento da -

globulina, isto é, estamos perante uma gamopatia monoclonal. Algumas patologias que 

podem estar associadas a esta alteração são o Mieloma Múltiplo, LLC, Linfoma, 

Gamopatia monoclonal “idiopática”, Erliquiose e Leishmaniose. 

 

 

 

Discussão 
 

 Os sinais clínicos apresentados por Drac, nomeadamente apatia, perda de peso, 

palidez (Ettinger et al., 2005), febre, e citopenias como a anemia e trombocitopenia, são 

comuns em cães com LLA e Linfoma. Também a esplenomegalia e a linfadenomegalia 

são características destas duas patologias, no entanto, um cão com Linfoma pode não 

apresentar esplenomegalia e um cão com LLA apresenta uma linfadenomegalia 

generalizada leve, como é o caso, ao passo que, em situações de Linfoma, a 

linfadenomegalia é generalizada, mas muito marcada. (Couto et al., 2006) Outro sinal 

evidenciado durante o internamento de Drac foi a hemorragia nasal contínua, também 

característica de LLA. (Dobson & Lascelles, 2003) 

 No primeiro dia, para além da anemia normocítica normocrómica não 

regenerativa e trombocitopenia, Drac apresentava linfopenia, monocitose e eosinopenia 

e após análise das causas de linfopenia e eosinopenia, verificou-se que a única resposta 

para esta diminuição, seria devido ao stress.  

A monocitose pode ser provocada pela produção local ou sistémica de 

substâncias bioactivas, como factores de crescimento hematopoiético ou IL, pelas 

células tumorais. (Couto et al., 2006) 

Um dia depois, todas estas alterações se mantinham, no entanto os valores de 

leucócitos aumentaram e os eosinófilos retomaram valores normais. Esta leucocitose, 

também comum tanto na LLA como em Linfomas, foi aumentando gradualmente e a 

monocitose também. 
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Apesar desta similaridade entre LLA e Linfoma, existem algumas diferenças. 

Em geral, os casos de LLA têm uma linfadenopatia mais leve, mas alterações da medula 

óssea e citopenia mais graves, e por isso aparecem doentes sistemicamente. Nos casos 

de Linfoma, os animais geralmente não estão sistemicamente doentes e têm a medula 

óssea menos afectada, no entanto a linfadenopatia é mais massiva. (Day et al., 2004) 

 Nos doentes com leucemia aguda, o diagnóstico geralmente é feito com base nos 

achados da anamnese e exame físico. Todavia, para avaliar a extensão da doença, a 

citologia aspirativa ou biópsia de medula óssea estão indicadas. Foi a aspiração de 

medula óssea que permitiu chegar a um diagnóstico, pois a sua população normal estava 

completamente substituída por células blásticas (64% ANC). Isto é, quando a população 

celular da medula óssea é composta por mais 30% (Ettinger et al., 2005) ou mais de 40-

50% de linfoblastos, afirmamos que estamos perante uma LLA. (Couto et al., 2006) 
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IV – CONCLUSÃO 
 

 

 O estágio é uma etapa muito importante na vida académica de um estudante uma 

vez que facilita a transição entre o mundo universitário e o mundo do trabalho, sendo o 

início daquilo que deverá ser uma aprendizagem contínua e um aperfeiçoamento 

permanente por parte do médico veterinário. Através da aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de cinco anos, o estágio transmite novos 

conhecimentos e cimenta os já existentes. 

Durante a realização deste trabalho, fui constatando que, para além da análise 

cuidada dos achados da anamnese e do exame físico, e sem esquecer a importância do 

hemograma e bioquímca, para diagnosticar com rigor estas proliferações neoplásicas, 

que são as Leucemias, é fundamental e imprescindível a realização de um esfregaço 

sanguíneo e citologia aspirativa ou biópsia de medula óssea, para a avaliação das 

características morfológicas e quantificação dos tipos celulares presentes. No entanto, 

muitas vezes é necessário recorrer a informações diagnósticas adicionais, 

nomeadamente, colorações citoquímicas, imunohistoquímica e análises citogenéticas, 

quando a avaliação morfológica por si só é equívoca. 

 A necessidade em enviar material para laboratórios específicos de modo a obter 

um diagnóstico mais preciso, faz com que nas clínicas do nosso país, a Hematologia 

seja pouco praticada e desenvolvida entre médicos veterinários e foi por este motivo que 

optei por desenvolver este tema no meu trabalho final de curso. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. 
 
Principais causas de Perda de Peso (Couto et al., 2006) 
 

ALIMENTOS Insuficiência renal 

Insuficiente Insuficiência da adrenal 

Baixa qualidade ou baixa densidade calórica CAQUEXIA DO CÂNCRO 

Não-comestíveis UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DE CALORIAS 

ANOREXIA Lactação 

DISFAGIA Aumento do trabalho 

REGURGITAÇÃO/VÓMITO Ambiente extremamente frio 

MÁ DIGESTÃO Gravidez 

Insuficiência Pancreática Exócrina  Aumento do catabolismo resultante de febre/inflamação 

MÁ ABSORÇÃO Hipertiroidismo 

Doença do Intestino Delgado AUMENTO DA PERDA DE NUTRIENTES 

MÁ-ASSIMILAÇÃO Diabetes mellitus 

Insuficiência orgânica Nefropatia com perda de proteína 

Insuficiência cardíaca Enteropatia com perda de proteína 

Insuficiência hepática DOENÇA DO NEURÓNIO MOTOR INFERIOR 

 
 

 
Principais causas de Febre (Davies & Shell, 2002) 
 

Esgana Discoespondilite 

Toxoplasmose Osteomielite 

Infecção por Rickettsia Meningite 

Infecção fúngica Infecção do trato urinário 

Dor Doença gastrointestinal 

Linfadenopatia Pancreatite 

Massa (neoplasia ou inflamação) Miosite 

Abcesso Pneumonia 

Hipertermia maligna Prostatite 

Endocardite Lesão hipotalâmica 

Pielonefrite Poliartirte 

Septicemia História de drogas 

Status epilepticus Hipertermia intraoperatória 

Dispneia Exercício intenso 

Obstrução respiratória superior Ansiedade 



 
 

II 

Principais causas de Palidez (Ettinger et al., 2005) 
 
ANEMIA CHOQUE 

Regenerativa Cardiogénico 

Perda de sangue Não-cardiogénico 

Hemólise Trauma 

Não-regenerativa Hipovolemia 

Depressão eritropoiética Fluxo sanguíneo reduzido 

Alteração da medula óssea afectando mais de uma 

linha celular 

 

 
 
 
 Principais causas de Linfadenomegalia (Couto et al., 2006) 
 
LINFADENOPATIAS INFLAMATÓRIAS E 

PROLIFERATIVAS 

Virais 

Infecciosas – Bacterianas Enterite viral canina 

Actinomyces spp. Hepatite infecciosa canina 

Borrelia burgdorferi Não-classificadas 

Brucela canis Pneumocytis carinii 

Micobactéria Não-infecciosa 

Nocardia spp. Linfadenopatia dermatopática 

Estreptococos (Linfadenopatia estreptocócica contagiosa) Reacções a drogas 

Yersinia pestis Idiopática 

Bartonella spp. Distúrbios imunomediados 

Infecção bacteriana localizada          Artrite reumatóide 

Septicemia          Poliartrite imunomediada 

Infecciosas - Riquetsianas          Outros distúrbios imunomediados 

Erliquiose Inflamação localizada 

Febre maculosa das montanhas rochosas Pós-vacinal 

Intoxicação por salmão LINFADENOPATIAS 

INFILTRATIVAS 

Infecciosas - Fúngicas Neoplasias hemolinfáticas primárias 

Aspergilose Leucemias 

Blastomicose Linfomas 

Coccidiodomicose Granulomatose linfomatóide 

Criptococose Histiocitose maligna 

Histoplasmose Mieloma múltiplo 

Feoifomicose Mastocitose sistémica 

Ficomicose Neoplasias metastásicas 



 
 

III 

Esporotricose Carcinomas 

Outras micoses Melanomas malignos 

Infecciosas – Por Algas Mastocitomas 

Prototecose Sarcomas 

Parasitárias Não-neoplásicas 

Babesiose Complexo granuloma eosinofílico 

Demodicose Infiltração por mastócitos  

Hepatozoonose  

Leishmaniose  

Neospora caninum  

Toxoplasmose  

Tripanossomíase  

 
 
 
 
Pricipais causas de Esplenomegalia (Ettinger et al., 2005) 
 
MASSA ESPLÉNICA (Assimétrica, ou não-uniforme, 

esplenomegalia) 

Hepatite infecciosa canina 

Hiperplasia nodular (tipo linfóide; tipo fibrohistiocítica) Toxoplasmose 

Hematoma Corpo estranho 

Neoplasia Feridas penetrantes 

Abcesso Neoplasia 

Granuloma Granulomatosas 

ESPLENOMEGALIA UNIFORME (simétrica) Criptococose 

Congestão (drogas; hipertensão portal; falha cardíaca 

direita) 

Micobacteriose 

Torsão esplénica Leishmaniose 

HIPERPLASIA Piogranulomatosas 

Infecção crónica Blastomicoses 

Doença inflamatória do intestino Esporotricose 

Lúpus eritematoso sistémico Eosinofílicas 

Policitemia RubraVera Gastroenterite eosinofílica 

HEMATOPOIESE EXTRAMEDULAR Neoplasia 

Anemia crónica Línfoplasmocítica 

Anemia hemolítica imunomediada Erliquiose 

Trombocitopenia imunomediada Enterite linfoplasmocítica 

Neoplasia Piómetra 

NEOPLASIA Brucelose 

DOENÇAS INFILTRATIVAS NÃO-NEOPLÁSICAS Tecidos necróticos 



 
 

IV 

Neoplasia Torção 

Amiloidose Neoplasmas de centro necrótico 

CAUSAS INFLAMATÓRIAS Hepatite infecciosa canina 

Supurativas Infecção anaeróbia 

Sepsis Tularémia 

Endocardite bacteriana Salmonelose 

 
 
 
 
Principais causas de Anemia (Ettinger et al., 2005) 
 
NÃO-REGENERATIVA Microcítica 

HIPOPROLIFERATIVA Não-sideroblástica (deficiência em ferro) 

Condição relativa a Epo Sideroblástica (anormalidade na globina 

ou porfirina) 

Doença renal Hemólise 

Hipotiroidismo Hemorragia 

Hipoadrenocorticismo REGENERATIVA 

Panhipopituitarismo Hemorragia 

Decréscimo na hormona de crescimento Alterações hemostáticas 

Diminuição no requerimineto de oxigénio Alterações de coagulção 

Aumento da libertação de oxigénio Alterações nas plaquetas 

Deficiência em ferro Alterações vasculares 

Inflamação Neoplasia 

Hemorragia crónica Doença esplénica ou trauma 

Deficiência em ferro Trauma ou cirurgia 

Alterações medulares Hemólise 

Aplasia Escessiva fagocitose pelo sistema 

fagocítico-mononuclear 

Mieloptise Imunomediada 

Mielofibrose Anemias com corpos de Heinz 

Mielodisplasia Alterações de membrana (adenosina 

trifosfato) 

Doença intrínseca da medula óssea Fragmentação 

Hiperestrogenismo Coagulação intravasculas 

Infecção Vasculite 

Imunoterapia Hemólise intravascular (hemoparasitas) 

Aplasia das células vermelhas Imunomediada 

ERITROPOIESE INEFECTIVA Indução por exotoxina 



 
 

V 

Macrocítica Deficiência na enzima intraeritrocítica 

intrínseca 

Doença intrínseca da medula óssea Drogas 

Deficiência em vitamina B12 Água 

Deficiência em folato Calor 

Normocítica  

Mielofibrose  

Doença intríseca eritróide  

 
 
 
 
Principais causas de Trombocitopenia (Couto et al., 2006) 
 
PRODUÇÃO PLAQUETÁRIA DIMINUÍDA 

Hipoplasia Megacariocítica diminuída 

Aplasia idiopática da medula óssea 

Hipoplasia megacariocítica induzida por fármacos (estrogénios, fenilbutazona, melfalan, lomustina, -

lactâmicos) 

Mieloptise 

Trombocitopenia cíclica 

Infecção retroviral 

AUMENTO DA DESTRUIÇÃO/SEQUESTRO/CONSUMO DE PLAQUETAS 

Trombocitopenia imunomediada 

Trombocitopenia induzida por vacinação com vírus vivos 

Trombocitopenia induzida por fármacos 

Microangiopatia 

CID 

Síndrome hemolítica urémica/Púrpura trombótica trombocitopénica 

Vasculite 

Esplenomegalia 

Torsão esplénica 

Endotoxemia 

Necrose hepática aguda 

Neoplasia (imunomediada, microangiopatia) 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

VI 

Principais causas de Linfopenia (Couto et al, 2006) 
 
INDUZIDA POR STRESS OU POR CORTICOSTERÓIDES 

PERDA DE LINFA 

Linfangiectasia 

Quilotórax 

LINFOPOIESE PREJUDICADA 

Quimioterapia 

Uso de corticosteróides a longo prazo 

DOENÇAS VIRAIS 

Parvovírus 

Esgana 

Hepatite Infecciosa Canina 

 
 
 
Principais causas de Monocitose (Couto et al., 2006) 
 
INFLAMAÇÃO TRAUMA POR ESMAGAMENTO COM 

LESÕES GRAVES 

Distúrbios infecciosos HEMORRAGIA NOS TECIDOS NAS 

CAVIDADES CORPORAIS 

Bacterianos INDUZIDA POR STRESS OU POR 

CORTICOSTERÓIDES 

Piómetra NEOPLASIA 

Abcessos Associada à necrose tumoral 

Peritonite Linfoma 

Piotórax Distúrbios mielodisplásicos 

Osteomielite Leucemias 

Prostatite Leucemia mielomonocítica 

Bactérias atípicas Leucemia monocítica 

Nocardia, Actinomices, Micobactérias Leucemia mielógena 

Parasitas intracelulares  

Dirofilaria  

Distúrbios imunomediados  

Anemia hemolítica  

Dermatite  

Poliartrite  

 
 
 



 
 

VII 

Principais causas de Eosinopenia (Couto et al., 2006) 
 
INDUÇÃO POR STRESS OU POR CORTICOSTERÓIDES 

INFECÇÃO OU INFLAMAÇÃO AGUDA 

Secundária à libertação endógena de corticosteróides 

 

 

Principais causas de Leucocitose (Semiologia Médica, 2004) 

FISIOLÓGICA 

Exercício físico 

Estro 

Digestão 

Gestação 

REACTIVA 

Stress 

Inflamação 

NEOPLÁSICA 

 
 
 
Principais causas de Basofilia (Couto et al., 2006) 
 
DISTÚRBIOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO/LIGAÇÃO DE IgE 

Dirofilariose 

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

Doenças do sistema gastrointestinal 

Doenças do sistema respiratório  

NEOPLASIAS 

Mastocitoma 

Granulomatose linfomatóide 

Leucemia basofílica 

ASSOCIADA À HIPERLIPOPROTEINEMIA 

Hipertiroidismo 
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ANEXO 2.  
 
Hemograma (HCV-UAB, 2008) 
 
GV (x 106   1,61(5,5-8,5) 

Ht (%)  12 (37-55) 

Hb (g/dl)  4 (12-18) 

VCM (fl)  69,5 (62-77) 

CMH (pg)  24,3(21,5-26,5) 

CMHC (g/dl)  35,5 (33-37) 

PLT (x 103/   29(200-500) 

Reticulócitos (x 103/  (1,2%) 19,32 (0-60)  

Leucócitos (x 103/    14,21(6-17) 

Linfócitos (x 103/  0,995(1-4,8) 

Monócitos (x 103/  1,705(0,15-1,35) 

Neutrófilos em banda (x 103  0 (0-0,3) 

Neutrófilos segmentados (x 103/  9,947(3-11,5) 

Eosinófilos (x 103/  0 (0,1-1,5) 

Basófilos (x 103/  0 (0-0,2) 

 
 
 
Tabela de correcção para os dias de libertação dos eritrócitos (Davidson et al., 
1998) 
 

Ht Dias de libertação dos eritrócitos 

45 1 

35 1,5 

25 2 

15 2,5 

 
 
            



 
 

IX 

Esfregaço de sangue periférico (Objectiva 10X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 
2008) 

 

 
 
 
 
 
 
Esfregaço de sangue periférico (Objectiva 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 

2008) 
 

 
 
 
 

Linfócito grande/ Linfoblasto 

Linfócito pequeno 

Linfoblastos 



 
 

X 

Bioquímica sanguínea (HCV-UAB, 2008) 
 
Ureia (mg/dl) 11 (7-27) 

Creatinina (mg/dl) 0,8 (0,5-1,8) 

PT (g/dl) 6,2 (5,2-8,2) 

ALT (U/l) 18 (10-100) 

FA (U/l) 25 (23-212) 

Glucose (mg/dl) 101 (70-143) 

Na+    (mmol/l) 144 (144-160) 

K+ (mmol/l) 3,8 (3,5-5,8) 

Cl- (mmol/l) 112 (109-122) 

 
 
 
 
 

Rx torácico lateral (HCV-UAB, 2008) 
 

 
                   

Visualiza-se em toda a zona do hilo do coração e bifurcação da traqueia, um aumento  
              generalizado da opacidade, possivelmente devido à presença de linfonodos aumentados 
              nessa região. 
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ANEXO 3. 
 
Hemograma (HCV-UAB, 2008) 
 
GV (x 106   2,5(5,5-8,5) 

Ht (%)  15 (37-55) 

Hb (g/dl)  5,9 (12-18) 

VCM (fl)  66,4 (62-77) 

CMH (pg)  24,9 (21,5-26,5) 

CMHC (g/dl)  38 (33-37) 

PLT (x 103/   73 (200-500) 

Reticulócitos (x 103/  (1,3%) 32,5 (0-60)  

Leucócitos (x 103/    18,89 (6-17) 

Linfócitos (x 103/  3,022 (1-4,8) 

Monócitos (x 103/  2,078 (0,15-1,35) 

Neutrófilos em banda (x 103  0,189 (0-0,3) 

Neutrófilos segmentados (x 103/  10, 012 (3-11,5) 

Eosinófilos (x 103/  189 (0,1-1,5) 

Basófilos (x 103/  0 (0-0,2) 

PT (g/dl) 6,1 (5,2-8,2) 

 
 
 
 
Tabela de correcção para os dias de libertação dos eritrócitos (Davidson et al., 
1998) 
 

Ht Dias de libertação dos eritrócitos 

45 1 

35 1,5 

25 2 

15 2,5 

 
 

 



 
 

XII 

Citologia Aspirativa com agulha fina do Gânglio Poplíteo 
 (Ampliação 10X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Citologia Aspirativa com agulha fina do Gânglio Poplíteo 
(Ampliação 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 

 
 
 
 

Linfócitos pequenos 

Linfoblastos 

Eritrócitos 

Neutrófilo 

Linfoblastos 

Linfócitos 
pequenos 



 
 

XIII 

Citologia Aspirativa com agulha fina do Gânglio Poplíteo 
(Ampliação de 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Citologia Aspirativa da Medula Óssea 
 (Ampliação de 40X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linfócitos pequenos 

Linfoblastos 

Neutrófilo 

Linfoblastos 



 
 

XIV 

Citologia Aspirativa da Medula Óssea  
(Ampliação de 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Citologia Aspirativa da Medula Óssea  
(Ampliação de 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 
 
 

Linfoblastos 

Linfoblastos 
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Citologia Aspirativa da Medula Óssea  
(Ampliação de 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Citologia Aspirativa da Medula Óssea 
 (Ampliação de 100X; Coloração Dift-quick) (HCV-UAB, 2008) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linfoblastos Mitose 

Mitose 

Linfoblastos 
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ANEXO 4. 
 
Hemograma (HCV-UAB, 2008) 
 
GV (x 106   2,41(5,5-8,5) 

Ht (%)  15,9 (37-55) 

Hb (g/dl)  5,8 (12-18) 

VCM (fl)  66 (62-77) 

CMH (pg)  24,1 (21,5-26,5) 

CMHC (g/dl)  36,5 (33-37) 

PLT (x 103  36 (200-500) 

Leucócitos (x 103  19,660 (6-17) 

Linfócitos (x 103  3,539 (1-4,8) 

Monócitos (x 103  4,325 (0,15-1,35) 

Neutrófilos em banda (x 103  0 (0-0,3) 

Neutrófilos segmentados (x 103/  2,949 (3-11,5) 

Eosinófilos (x 103/  0 (0,1-1,5) 

Basófilos (x 103/  0,590 (0-0,2) 

 
 
 
Proteinograma (HCV-UAB, 2008) 
 
 % (g/dl) (g/dl) 

Albumina 43,70 2,73 (2,6-3,3) 

Alfa 1 4,64 0,29 (0,2-0,5) 

Alfa 2 11,75 0,73 (0,3-1,1) 

Beta 30,24 1,89 (0,9-1,6) 

Gama 9,67 0,60 (0,3-0,8) 

 

 
Alb    Gama 

Proteínas Totais: 6,24 g/dl 
A/G: 0,77 
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ANEXO 5.  

Casuística do Hospital Veterinário Montenegro 

 

 

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa dos vários casos observados por espécie animal 

 Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
   

Canídeos 820 55,3 

Felídeos 536 36,1 

Espécies exóticas 127 8,6 

 

 

I – Patologia Médica 

 Na tabela 2 estão descriminados todos os casos observados por especialidade e 

a sua frequência relativa em percentagem. 

 

Tabela 2. Frequência absoluta e relativa das várias especialidades de patologia médica 

Especialidades de patologia médica Frequência absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

   

Oftalmologia 49 5,4 
Otorrinolaringologia 66 7,3 

Sist. Muscular e Osteoarticular 115 12,8 
Toxicologia 15 1,7 

Patologias do Sistema Linfohematopoiético 38 4,2 
Patologias Infecciosas e Parasitárias 88 9,8 

Nefrologia e Urologia 73 8,1 
Dermatologia 39 4,3 
Cardiologia 68 7,6 

Patologias Respiratórias 59 6,5 
Estomatologia e Odontologia 45 5 

Endocrinologia 19 2,1 
Patologia Pancreática 6 0,7 

Patologia Hepática 18 2 
Gastroenterologia 91 10,1 

Neurologia 39 4,3 
Ginecologia e Obstectrícia 45 5 

Andrologia 28 3,1 
Total 901 100 
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Gráfico1. Frequência relativa em percentagem das várias especialidades médicas. 
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Oftalmologia Otorrinolaringologia
Sist. Muscular e Osteoarticular Toxicologia
Patologias do Sistema Linfohematopoiético Patologias Infecciosas e parasitárias
Nefrologia e Urologia Dermatologia
Cardiologia Patologias respiratórias
Estomatologia e Odontologia Endocrinologia
Patologia Pancreática Patologia Hepática
Gastroenterologia Neurologia
Ginecologia e Obstetrícia Andrologia

 

 

 Nas tabelas que se seguem, encontram-se descriminadas as frequências relativas 

e absolutas, dos vários casos clínicos observados, de acordo com a especialidade. 

 

Tabela 3. Frequência absoluta e relativa dos casos de Ginecologia e Obstectrícia 

Ginecologia e Obstectrícia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Piómetra 22 48,9 
Vulvovaginite 17 37,8 

Mamite 2 4,4 
Hiperplasia benigna de mama 1 2,2 

Distócia 3 6,7 
Total 45 100 

 

 

Tabela 4. Frequência absoluta e relativa dos casos de Andrologia 

Andrologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Hiperplasia benigna da próstrata 13 46,4 
Quisto prostático 7 25,0 

Quisto para-prostático 2 7,1 
Neoplasia testicular 3 10,7 

Criptorquidismo abdominal 2 7,1 
Criptorquidismo inguinal 1 3,6 

Total 28 100 



 
 

XIX 

Tabela 5. Frequência absoluta e relativa dos casos de Cardiologia 

Cardiologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Estenose pulmonar 3 4,4  
Cardiomiopatia dilatada 24 35,3 

Cardiomiopatia hipertrófica 10 14,7 
Insuficiência cardíaca congestiva 14 20,6 

Displasia tricúspide 1 1,5 
Endocardiose mitral 3 4,4 

Mesotelioma 1 1,5 
Derrame pericárdico 3 4,4 

Bloqueio ramo direito 1 1,5 
Defeito do septo atrial 1 1,5 

Hipertensão arterial 5 7,4 
Trombólise 2 2,9 

Total 68 100 
 
 

Tabela 6. Frequência absoluta e relativa dos casos de Patologias Pancreáticas 

Patologia Pancreática 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Pancreatite 3 50,0 
Abcessos pancreáticos 2 33,3 
Neoplasia mesentérica 1 16,7 

Total 6 100 
 

 

Tabela 7. Frequência absoluta e relativa dos casos de Neurologia 

Neurologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Hérnia discal cervical 7 17,9 
Hérnia discal toracolombar 12 30,8 

Hérnia discal lombar 3 7,7 
Alteração SNC 4 10,26 

Síndrome do Vestibular 3 7,7 
Meningite 2 5,1 

Luxação Atlanto-Axial 2 5,1 
Síndrome de Woobler 2 5,1 

Fracturas de coluna 2 5,1 
Tumor craneano 1 2,56 
Discoespondilite 1 2,56 

Total 39 100 
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Tabela 8. Frequência absoluta e relativa dos casos de Gastroenterologia 

Gastroenterologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Gastrite 7 7,7 
Gastroenterite 34 37,4 

Enterite 11 12,1 
Corpo estranho 10 11 

Colite 5 5,5 
Dilatação e torção gástrica 1 1,1 
Parasitismo gastrointestinal 10 11 

Abcesso glândulas anais 1 1,1 
Enteropatia por perda de proteína 3 3,3 

Fecaloma 6 6,6 
Megaesófago 1 1,1 

Dilatação gástrica 1 1,1 

Massa duodenal 1 1,1 

Total 91 100 
 
 

 
 
 
Tabela 9. Frequência absoluta e relativa dos casos de Endocrinologia 

Endocrinologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Diabetes Mellitus 9 47,4 
Hipotiroidismo 5 26,3 

Síndrome de Cushing 3 15,8 
Hipoadrenocorticismo 2 10,5 

Total 19 100 
 
 
 
 
Tabela 10. Frequência absoluta e relativa dos casos de Patologias Hepáticas 

Patologia Hepática 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Lipidose hepática 7 38,9 
Estase biliar 5 27,8 

Tumor hepático 3 16,7 
Cirrose hepática 2 11,1 

Hepatite 1 5,6 
Total 18 100 
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Tabela 11. Frequência absoluta e relativa dos casos de Estomatologia e Odontologia 

Estomatologia e Odontologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Doença periodontal 31 68,9 
Estomatite eosinofílica 3 6,7 

Fenda palatina 3 6,7 
Rânula 3 6,7 

Fractura dentária 2 4,4 
Epulis 2 4,4 

Tumefacção Submandibular 1 2,2 
Total 45 100 

 
 
 
 
Tabela 12. Frequência absoluta e relativa dos casos de Patologias Respiratórias 

Patologias Respiratórias 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Edema pulmonar 15 25,4 
Contusão pulmonar 7 11,9 

Traqueíte 7 11,9 
Pneumotórax 5 8,5 
Pneumonia 5 8,5 

Massa torácica 5 8,5 
Bronquite alérgica 4 6,8 

Efusão pleural 3 5,1 
Hemotórax 2 3,4 

Piotórax 2 3,4 
Colapso traqueia 2 3,4 

Paralisia de laringe 1 1,7 
Enfisema pulmonar 1 1,7 

Total 59 100 
 
 

 
 
Tabela 13. Frequência absoluta e relativa dos casos de Toxicologia 

Toxicologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Intoxicação por dicumarínicos 4 26,7 
Intoxicação por organofosforados 2 13,3 

Intoxicação por paracetamol 7 46,7 
Intoxicação por amitraz 2 13,3 

Total 15 100 
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Tabela 14. Frequência absoluta e relativa dos casos de Dermatologia 

Dermatologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Dermatite alérgica à picada de pulga 13 33,3 
Dermatite por alergia alimentar 4 10,3 

Pododermatite 2 5,1 
Dermatite por Malassezia 2 5,1 

Sarna por Demodex 3 7,7 
Sarna por Sarcoptes 2 5,1 

Dermatofitose 2 5,1 
Síndrome paraneoplásico 1 2,6 

Síndrome de Hot Spot 2 5,1 
Dermatite psicogénica 7 17,9 

Linfoma cutâneo 1 2,6 
Total 39 100 

 
 
 
 
Tabela 15. Frequência absoluta e relativa dos casos de Nefrologia e Urologia 

Nefrologia e Urologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Insuficiência renal crónica 15 20,5 
FLUTD 17 23,3 

Infecção do trato urinário 22 30,1 
Hidronefrose 3 4,1 

Calculos urinários 7 9,6 
Insuficiência renal aguda 5 6,8 

Pielonefrite 2 2,7 
Cistite Hemorrágica 2 2,7 

Total 73 100 
 
 
 
 
 
Tabela 16. Frequência absoluta e relativa dos casos de Patologias Infecciosas e 
Parasitárias 

Patologias Infecciosas e Parasitarias 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Coriza 19 21,6 
PIF 3 3,4 

Herpesvírus 1 1,1 
Esgana 2 2,3 
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Tetano 1 1,1 
FIV 7 8,0 
FelV 11 12,5 

Dirofilariose 7 8,0 
Leishmaniose 3 3,4 

Erliquiose 5 5,7 
Ricketsiose 2 2,3 
Babesiose 2 2,3 

Traqueobronquite infecciosa canina 7 8,0 
Parvovirose 13 14,8 
Calicivirose 3 3,4 
Pasteurelose 2 2,3 

Total 88 100 
 
 
 
 
Tabela 17. Frequência absoluta e relativa dos casos de Patologias do Sistema Linfo-
Hematopoiético 

Patologias do Sistema Linfo-
Hematopoietico 

Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(%) 

   

Linfoma 10 26,3 
Leucemia linfoblástica aguda 1 2,6 

Neoplasia esplénica 10 26,3 
Mestástases esplénicas 5 13,2 

Anemia hemolítica imunomediada 10 26,3 
Anemia infecciosa felina (Mycoplasma 

haemofelis) 
2 5,3 

Total 38 100 

 
 
 
 
 
Tabela 18. Frequência absoluta e relativa dos casos de Sistema Muscular e 
Osteoarticular 

Sistema Muscular e Osteoarticular 
Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa (%) 
   

Muscular   
   

Hérnia perineal 5 4,3 
Hérnia abdominal 3 2,6 

Hérnia diafragmática 8 7 
Hérnia inguinal 2 1,7 
Hérnia umbilical 15 13 
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Miosite 15 13 
Miastenia gravis 2 1,7 

   

Esquelético e Articular   
   

Luxação coxo-femoral 10 8,7 
Fractura de bacia 3 2,6 

Ruptura de ligamentos 9 7,8 
Fractura de fémur 7 6,1 
Fractura de tíbia 5 4,3 
Displasia de anca 15 13 
Luxação de rótula 2 1,7 
Luxação de ombro 1 0,9 

Fractura rádio 1 0,9 
Fractura úmero 1 0,9 

Fractura mandíbula 1 0,9 
Fractura de costela 1 0,9 

Ruptura do ligamento cruzado cranial 6 5,2 
Osteomielite 2 1,7 

Pectus Escavatum 1 0,9 
Total 115 100 

 
 
 
 
 
Tabela 19. Frequência absoluta e relativa dos casos de Oftalmologia 

Oftalmologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Cataratas 10 20,4 
Entropion 8 16,3 

Úlceras de córnea 8 16,3 
Conjuntivite 13 26,5 

Sequestros de córnea 3 6,1 
Uveíte 2 4,1 

Edema de pálpebra 1 2 
Glaucoma 2 4,1 

Queratoconjuntivite seca 2 4,1 
Total 49 100 
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Tabela 20. Frequência absoluta e relativa dos casos de Otorrinolaringologia 

Otorrinolaringologia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Otite parasitária 5 7,6 
Otite por Malassezia 17 25,8 

Otite Mista 14 21,2 
Otite bacteriana 10 15,2 

Rinite 5 7,6 
Otohematoma 7 10,6 

Carcinoma das células escamosas 1 1,5 
Otite crónica 7 10,6 

Total 66 100 
 

 

 

 

 

II -  Patologia Cirúrgica 

 

Na patologia cirúrgica consideraram-se três áreas fundamentais: Cirurgia Geral e 

de Tecidos Moles, Ortopedia/Traumatologia e Pequena Cirurgia. Nas tabelas que se 

seguem, estão representadas as frequências relativas e absolutas, dos vários tipos de 

cirurgia: 

 

 
 
Tabela 21. Patologia cirúrgica: tipo de cirurgias, número de casos e sua frequência 

relativa 

Tipo de cirurgia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Cirurgia dos tecidos moles 339 60 
Ortopedia/Traumatologia 54 9,5 

Pequena cirurgia 173 30,5 
Total 566 100 
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Gráfico 2. Gráfico que ilustra a frequência relativa dos diferentes tipos de cirurgia. 
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Nas tabelas que se seguem, estão descriminadas as frequências relativas e 

absoluta, dos vários tipos de cirurgia, de acordo com o grupo: 

 

 

Tabela 22. Frequência absoluta e relativa dos vários tipos de cirurgia de tecidos moles 
realizados  

Cirurgia dos tecidos moles 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Cistostomia 2 0,6 
Correção de otohematoma 5 1,5 

Enucleação 2 0,6 
Mastectomia 39 11,5 

Exérese de baço 2 0,6 
Exérese de epúlide 3 0,9 

Exérese de fibrossarcoma 4 1,2 
Exérese de lipoma 3 0,9 

Laparotomia exploratória 15 4,4 
Flap da 3ª pálpebra 5 1,5 

Correcção de entropion 6 1,8 
Gastropexia e gastrotomia 1 0,3 

Exérese de nódulos 54 15,9 
Exérese de tumor de mesentério 1 0,3 

Exérese de rânula 3 0,9 
Exérese de tumores hepáticos 9 2,6 

Enterectomia 19 5,6 
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Extração de dentes 13 3,8 
Histerectomia 2 0,6 

Excisão de linfonodos 2 0,6 
Herniorrafia 33 9,7 

Orquiectomia 41 12,1 
Ovariohisterectomia 59 17,4 

Uretrostomia 7 2,1 
Implantes de pele 2 0,6 

Extracção de unhas 4 1,2 
Herniorrafia diafragmática 3 0,9 

Total 339 100 
 
 
 
 
 
 
Tabela 23. Frequência absoluta e relativa dos vários tipos de cirurgia ortopédica 
realizados  

Cirurgia Ortopédica 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Amputações 5 9,3 
Desmplastia do ligamento cruzado anterior 2 3,7 

Osteossíntese tibia 2 3,7 
Osteossíntese fémur 7 13,0 
Osteossíntese rádio 1 1,9 

Osteossíntese úmero 2 3,7 
Osteossíntese mandíbula 1 1,9 

Recessão da cabeça do fémur 7 13,0 
Osteotomia da cabeça do fémur 3 5,6 

Hemilaminectomia 15 27,8 
Ventral slot 7 13,0 

Correcção de luxação atlanto-axial 2 3,7 
Total 54 100 
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Tabela 39. Frequência absoluta e relativa dos vários tipos de pequena cirurgia 
realizados  

Pequena Cirurgia 
Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 
   

Colocação de tubo esofágico 9 5,2 
Remoção de cavilhas 7 4 

Toracocentese 11 6,4 
Abdominocentese 3 1,7 
Exérese de massas 47 27,2 

Sutura de lacerações 43 24,9 
Colocação de drenos 36 20,8 

Biópsias de pele 17 9,8 
Total 173 100 

 
 
 
 
 
 
 
III - Profilaxia vacinal e desparasitação 
 

Durante todo o período de estágio curricular foi possível observar inúmeras 

vacinas e desparasitações, de tal modo que não foram sequer contabilizadas.  
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ANEXO 6.  
 
Casuítica do Hospital Clínic Veterinari da Universidade Autónoma de Barcelona 
 
 
Tabela 1. Frequência absoluta e relativa dos vários casos observados por espécie. 
 

Espécie  
Animal 

Frequência absoluta Frequência relativa (%) 
   

Cães 224 82 
Gatos 50 18 

TOTAL 274 100 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Frequência relativa dos vários casos observados por espécie. 
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Tabela 2. Frequência absoluta e relativa das várias especialidades. 

ESPECIALIDADE 
Frequência 

absoluta 
Cães Gatos 

Frequência  
relativa (%) 

Cães Gatos 
       

Oftalmologia 23 21 2 8 9 4 

Anestesia e Cirurgia 45 37 8 16 16 16 

Medicina Interna 114 91 23 42 41 46 

Imagiologia 59 44 15 21 19 30 
Dermatologia 33 31 2 12 14 4 
Total 274 224 50 100 100 100 
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Gráfico 2. Frequência relativa em percentagem de casos clínicos observados por 
especialidade 

Distribuição dos casos clínicos observados por especialidade
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      Tabela 3. Frequência absoluta dos casos de Oftalmologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFTALMOLOGIA 
Frequência 

absoluta 
Cães Gatos 

    

Atrofia progressiva da retina 3 3 0 

Blefarite 1 1 0 

Cataratas bilaterais 2 2 0 

Conjuntivite alérgica 1 1 0 

Controlo pós cirurgia 3 3 0 

Corpo estranho peri-ocular 1 1 0 

Degeneração lipídica da córnea 1 1 0 

Hemangiossarcoma da 3ª pálpebra 1 0 1 

Queratoconjuntivite seca 6 6 0 

Úlcera da córnea 2 2 0 

Uveíte bilateral 2 1 1 

TOTAL 23 21 2 
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Tabela 4. Frequência absoluta dos casos de Cirurgia. 
 

CIRURGIA 
Frequência 

absoluta 
Cães Gatos 

    

Amputação membros 3 2 1 

Artroplastia (necrose da cabeça do fémur) 1 1 0 

Destartarização 4 4 0 

Drenagem de abcesso 1 0 1 

Enucleação 1 0 1 

Excisão de hemangiossarcoma da 3ª pálpebra 1 0 1 

Hérnia inguinal 1 1 0 

Mastectomia 2 2 0 

Mielografia 3 3 0 

Não união do processo ancóneo 1 1 0 

Orquiectomia 5 3 2 

Osteotomia tripla 1 1 0 

Ovariohisterectomia 5 3 2 

Piómetra 2 2 0 

Raio x de displasia da anca 3 3 0 

Remoção de epúlide 1 1 0 

Remoção de nódulos cutâneos 2 2 0 

Remoção de placa óssea 1 1 0 

Remoção de rânula 1 1 0 

Resolução de luxação tarso-metatarso 1 1 0 

Rinoscopia 1 1 0 

Síndrome braquicefálico 1 1 0 

Osteotomia de nivelamento do planalto da tíbia 2 2 0 

Ventral slot 1 1 0 

TOTAL 45 37 8 
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Tabela 5. Frequência absoluta dos casos de Medicina Interna. 
 

MEDICINA INTERNA 
Frequência 

absoluta 
Cães Gatos 

    

Abcesso subcutâneo 1 1 0 

Adenocarcinoma mamário 3 3 0 

Aerulostrongilose 1 0 1 

Asma felina 1 0 1 

Carcinoma das células de transição da bexiga 1 1 0 

Colite 1 1 0 

Convulsões 1 1 0 

Cristalúria 1 1 0 

Diabetes mellitus 2 2 0 

Efusão pleural 1 0 1 

Epúlide 1 1 0 

Eutanásia 3 3 0 

Ferida cutânea 4 4 0 

Gastroenterite 4 2 2 

Hipertrofia do piloro 1 1 0 

Hipoparatiroidismo 1 1 0 

Hipotiroidismo 2 2 0 

Hot spot 1 1 0 

Doença inflamatória do intestino 1 1 0 

Insuficiencia da mitral 1 1 0 

Insuficiência da tricúspide  1 0 1 

Insuficiencia renal 5 4 1 

Leishmaniose 11 11 0 

Linfoma 3 3 0 

Linfoma intestinal 1 0 1 

Leucemia linfoblástica aguda 1 1 0 

Mastocitoma 1 1 0 
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Osteossarcoma 3 3 0 

Otite externa  3 3 0 

Pancreatite 1 1 0 

Piómetra 2 2 0 

Pneumonia por aspiração 1 0 1 

Quimioterapia 6 6 0 

Quisto cutâneo 1 0 1 

Retirar pontos 2 2 0 

Rinite 1 1 0 

Ruptura de ligamentos cruzados 1 1 0 

Sarcoma  1 0 1 

Seminoma 1 1 0 

Sialorreia 1 1 0 

Síndrome braquicefálico 1 1 0 

Tártaro 2 2 0 

Tosse 1 1 0 

Traqueíte 1 1 0 

Trauma 1 0 1 

Tumor hipofisário 1 1 0 

Tumores mamários 5 3 2 

Vacinação 23 14 9 

TOTAL 114 91 23 
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      Tabela 6. Frequência absoluta dos casos de Imagiologia. 

 
 
 
Tabela 7. Frequência absoluta dos casos de Dermatologia. 

DERMATOLOGIA 
Frequência 

absoluta Cães Gatos 
    

Alopécia generalizada 2 2 0 

Corpo estranho no ouvido 1 1 0 

Dermatite alérgica 1 1 0 

Dermatite alérgica à picada de pulga 3 2 1 

Dermatite atópica 5 5 0 

Dermatite papular 1 1 0 

Dermatite por Malassezia 1 1 0 

Descamação generalizada 2 2 0 

Fístulas perianais 1 1 0 

Foliculite bacteriana 1 1 0 

Hiperadrenocorticismo 1 1 0 

Hipotiroidismo 3 3 0 

Otite bacteriana 3 3 0 

Otite por Malassezia 3 3 0 

Pioderma superficial 3 2 1 

Pododermatite 1 1 0 

Prurido generalizado 1 1 0 

 

IMAGIOLOGIA 
Frequência 

absoluta Cães Gatos 
    

Ecografia abdominal 21 16 5 

Raio x torácico 17 13 4 

Raio-x abdominal 15 10 5 

Raio-x extremidades 2 2 0 

TAC 1 1 0 

Ecocardigrafia 3 2 1 

TOTAL 59 44 15 


