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Resumo 

Linfomas correspondem a cerca de 90% das neoplasias do sistema hematopoiético de cães, evidenciando a sua 

importância para a prática veterinária cotidiana. Apesar de possuir etiologia desconhecida, alguns fatores são 

bastante associados com o seu aparecimento. Seu quadro clínico tende a contemplar alguns sintomas genéricos, 

no entanto, é, em geral, reconhecido com facilidade, principalmente quando ocorre acometimento de órgãos 

linfóides, como os linfonodos, o baço e a medula óssea. Seu diagnóstico ocorre mais de maneira laboratorial, 

com o exame de citologia do órgão acometido, no entanto a suspeita clínica de tal patologia é o que norteia as 

decisões. Seu tratamento é basicamente quimioterápico, por apresentar ótimos resultados. 
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Abstract 

Lymphomas correspond to about 90% of the haematopoietic system neoplasms of dogs, evidencing their im-

portance for the daily veterinary practice. Despite its unknown etiology, some factors are quite associated with 

its appearance. Its clinical picture tends to contemplate some generic symptoms, however, it is, in general, eas-

ily recognized, mainly when lymphoid organs, such as lymph nodes, spleen and bone marrow, are involved. Its 

diagnosis occurs more in a laboratory way, with the cytology examination of the affected organ, however the 

clinical suspicion of such pathology is what guides the decisions. Its treatment is basically chemotherapy, for 

presenting great results. Keywords: Lymphoma,; Dogs; Neoplasia; Diagnosis; Treatment. 

 

Introdução 

Linfomas, também conhecidos como lin-

fossarcomas, trata-se de um grupo de neoplasias 

malignas que se originam a partir de uma propa-

gação desordenada de linfócitos danosos, logo, 

em geral, acometem os órgãos linfóides, porém 

pela contínua movimentação de tais linfócitos 

pelo organismo, esse câncer pode acometer 

qualquer tecido. Em animais domésticos, encon-

tra-se mais comumente, quando levada em con-

sideração a terminologia humana, os linfomas 

Não Hodgkin, sendo esse o responsável por 90% 

dos cânceres no sistema hematopoiético de cães 

e gatos, com incidência anual de 6 a 30 casos pa-

ra cada 100 mil cães (1,2).  

    Sua etiologia em cães é desconhecida, 

mas a literatura indicada relação com algumas 

aberrações cromossômicas, exposição a agentes 

químicos e aos retrovírus, sendo a imunossupres-

são uma condição que, possivelmente, predis-

pões tais animais a essa neoplasia (3,4). 

    Seu comportamento natural pode ocor-

rer em diversas localizações pelo corpo, sendo, 

então, classificado em multicêntrico, mediastinal, 



Lima ASR, Souza Júnior ACO, Brito FMS, Santo IFLE, Soares JCS 

Arq. Bras. de Saúde Integrada. 2020; 1(1): 23-26 
24 

 

alimentar, cutâneo e extranodal. O linfoma multi-

cêntrico, caso em questão, é a forma mais co-

mum em cães e é caracterizado pela presença de 

linfonodomegalia regional, em especial das ca-

deias submandibulares, pré-escapulares e axila-

res, ou generalizada, sendo possível a associação 

de hepatoesplenomegalia. Além dos sinais em 

questão, o paciente pode vir a apresentar sinto-

mas como: hiporexia, emagrecimento, febre, dor 

apatia e edema de membros ou generalizado. A 

adenomegalia segue as características clássica de 

neoplasia, tendo crescimento insidioso, consis-

tência pétrea, aderência a planos profundos, au-

sência de sinais flogísticos, como, aumento de 

temperatura e vermelhidão. Dor ocorre quando 

se desenvolve um abscesso linfonodal, indicando 

um maior comprometimento da cadeia (5-9). 

    No que diz respeito à avaliação de tal 

patologia, é imprescindível tanto a realização de 

exame citológico e histopatológico, quanto de 

exames complementares, como hemograma, 

bioquímica, ultrassonografia abdominal e radio-

grafia torácica,  para definição do diagnóstico e 

realização do estadiamento clínico. Na histopato-

logia devem ser avaliados o padrão de crescimen-

to, a constituição celular e o imunofenótipo da 

neoplasia. No hemograma, deve avaliar o envol-

vimento ou não da medula óssea, a partir da 

identificação de alterações como: anemia, linfoci-

tose, neutropenia e trombocitopenia. Já na análi-

se do perfil bioquímico deve-se analisar, princi-

palmente, presença de comprometimento do 

fígado, por meio da alteração nos valores das 

enzimas hepáticas, e dos rins, utilizando tanto os 

valores da creatinina sérica quanto da ureia. 

Exames de imagem ajudam na identificação de 

linfonodomegalias não palpáveis e de comprome-

timento de órgãos tanto torácicos quanto abdo-

minais (10,11). 

    Das possibilidades terapêuticas, a qui-

mioterapia é a mais utilizada e eficaz, com taxas 

de remissão em torno de 80% no período de 4 a 8 

meses Tal tratamento é dividido em 3 fases: in-

dução, onde utilizam-se doses maiores e em in-

tervalos menores, buscando a remissão da neo-

plasia; manutenção, essa fase utiliza doses meno-

res e mais espaçadas, tendo o objetivo de manter 

a remissão da patologia; por fim, tem-se a fase de 

terapia de resgate, sendo necessária apenas em 

casos de falha remissão da doença, utilizando 

esquemas mais agressivos de tratamento (11,12). 

Diante de tais elucidações o presente es-

tudo objetivou relatar o caso de linfoma multi-

cêntrico em um cão idoso. 

 

Relato de Caso 
 

Foi recebido na Clínica Veterinária Dra. Jo-

syanne Christine em Belém do Pará. Um canino, 

fêmea, da raça shih tzu, com 10 anos de idade, 

apresentando aumento de linfonodos submandi-

bulares, de consistência firme e tamanho de, 

aproximadamente, 5mm.  

Ao exame físico do paciente, as frequên-

cias cardíaca e respiratória, a pressão arterial 

sistólica, as auscultas pulmonar e cardíaca, a 

temperatura retal, o tempo de preenchimento 

capilar e o turgor cutâneo apresentaram-se nor-

mais comparados com os valores de referência, 

sendo a alteração mais marcante no exame a 

linfadenomegalia generalizada, envolvendo linfo-

nodos submandibulares e inguinais, porém sem 

acometimento da cadeia poplítea.  

Ademais, foi solicitado hemograma com-

pleto, perfil bioquímico do paciente, ultrassono-

grafia e exames radiológicos, juntamente com a 

realização de aspiração do conteúdo dos linfono-

dos submandibulares para análise citológica, his-

topatológica e imunohistoquímica. Com base nos 

resultados encontrados foi, então, montado um 

protocolo quimioterápico, seguindo a forma me-

nos agressiva de tratamento, visto que, o diag-

nóstico final, no caso de linfossarcoma, tratava-se 

de um cão idoso e tinha-se o objetivo de não re-

duzir a qualidade de vida do animal.  

O esquema terapêutico utilizado envolveu 

o uso, nas duas primeiras semanas, de Clorambu-
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cila 2 mg (½ COM/ SID/ 14 dias), Acetato de Pred-

nisolona 5mg (1 COM/ SID/ 14 dias) Condroprote-

tor (1 /4 COM/ SID/ 14 dias), Omeprazol 20 mg (½ 

COM/ SID/ 7 dias), sendo retirado a partir da ter-

ceira semana o Acetato de Prednisolona e manti-

dos para uso contínuo Clorambucila, Condropro-

tetor e Omeprazol, em conjunto com uma manu-

tenção nutricional adequada e a avaliação dos 

parâmetros fisiológicos com exames laboratoriais 

semanais.  

Após a quimioterapia, foi possível notar 

ganho de peso e melhora da qualidade de vida 

pelo paciente, ressaltando-se que o animal não 

apresentou qualquer tipo de mal-estar após as 

sessões. 

 

Discussão 

Com base no caso descrito, torna-se pos-

sível realizar algumas análises. Primeiramente, 

temos que o quadro clínico apresentado pelo 

canino é bem similar ao discutido na literatura, 

englobando, em especial, a linfonodomegalia em 

cadeias submandibulares e inguinais, ao exame 

físico (7-8).  

Além disso, após a realização dos exames 

complementares, dentre eles o exame citológico 

e histopatológico dos linfonodos, foi realizado o 

diagnóstico de linfossarcoma, evidenciando a 

facilidade de se obter tal confirmação com a rea-

lização de exames, relativamente, simples e bara-

tos. Tal facilidade é bem descrita na literatura, 

sendo inclusive citada por alguns autores, como 

um dos motivos para a falta de avanços por parte 

do tratamento, já que, com a obtenção rápida do 

diagnóstico, muitas vezes, não se procura a reali-

zação da diferenciação de gravidade, limitando o 

aprimoramento e adequação dos protocolos de 

quimioterapia (13). 

Por se tratar de um cão idoso, deve-se se 

levar em consideração o aspecto de individualiza-

ção do tratamento, uma vez que a qualidade de 

vida tem peso especial em tal situação. Com isso 

em mente, realizou-se a escolha de seguir com o 

esquema quimioterápico antes descrito, utilizan-

do as duas fases iniciais, como orienta a literatu-

ra, realizando ajustes apenas nas doses e nos es-

paçamentos entre as sessões de tratamento, mas 

fugindo um pouco dos protocolos já conhecidos, 

visto que optou-se por utilizar apenas Clorambu-

cila e Prednisolona, obtendo-se excelente desfe-

cho clínico e sem afetar a qualidade de vida do 

cão, como pode ser evidenciado pela ausência de 

mal-estar durante as sessões (13). 

 

Conclusão 

Diante disso, tem-se que os linfomas mul-

ticêntricos em caninos são neoplasias que figu-

ram entre as mais prevalentes, quando se leva 

em consideração o sistema hematopoiético, po-

dendo ser facilmente diagnósticas por meio do 

exame citológico.  

Observou-se, também, que o quadro clíni-

co, apesar de possuir alguns sintomas inespecífi-

cos, tende a sugerir de forma incisiva o diagnósti-

co de linfoma, principalmente quando há algum 

acometimento de órgãos linfóides.  

Para um prognóstico mais favorável ao 

paciente é importante a realização de um diag-

nóstico precoce, classificação correta e estadia-

mento clínico da neoplasia, principalmente para 

fornecer informações sobre a extensão da doença 

no paciente. 
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