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RESUMO 

As leucemias que mais comumente afeta os cães são as de linhagem linfoide, 

classificadas como leucemia linfoblástica aguda (LLA) ou leucemia linfocítica 

crônica (LLC). Na LLA os sintomas são inespecíficos e podem ser confundidos 

com outras enfermidades. O diagnóstico consiste na avaliação da lâmina de 

esfregaço sanguíneo e mielograma para identificação de blastos. O tratamento 

geralmente é paliativo e o animal pode vir a óbito dias ou meses após o inicio 

do tratamento. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um cão macho, da 

raça poodle, atendido no Hospital Veterinário escola na cidade de São José do 

Rio Preto - SP. No hemograma observou-se uma leucocitose (235.600/células) 

além de anemia, trombocitopenia e a presença acentuada de linfócitos com 

morfologia de blastos. O exame bioquímico constatou uma elevação na fração 

da enzima hepática (ALT).  Após a coleta do material de mielograma o quadro 

do animal piorou e foi realizado eutanásia. No mielograma observou-se 

presença de blastos, porem não em grande quantidade por falta de material. 

Portanto com base nos achados clínicos, laboratoriais e morfológicos sugere-

se uma leucemia linfoblástica aguda, com prognóstico ruim e sobrevida baixa. 

Palavras chaves: Neoplasia linfóide, LLA, Mielograma, blastos. 

 

ABSTRACT 

The leukemias that most commonly affect dogs are those of the lymphoid 

lineage, classified as acute lymphoblastic leukemia (ALL) or chronic 

lymphocytic leukemia (CLL). In ALL, symptoms are nonspecific and can be 

confused with other illnesses. Diagnosis consists of evaluating the blood smear 

slide and myelogram to identify blasts. Treatment is usually palliative and the 

animal may die days or months after the start of treatment. The aim of this work 

is to report the case of a male poodle dog, attended at the Veterinary School 

Hospital in the city of São José do Rio Preto – SP. The blood count showed a 

leukocytosis (235,600 / cells) in addition to anemia, thrombocytopenia and the 

presence of marked lymphocytes with blast morphology. Biochemical 

examination found an increase in liver enzyme fraction (ALT). After collecting 

the myelogram material, the animal's condition worsened and euthanasia was 

performed. The myelogram showed the presence of blasts, but not in large 

quantities due to lack of material. Therefore, based on essential clinical, 

laboratory and morphological findings, an acute lymphoblastic leukemia with 

poor prognosis and poor survival. 

Key words: Lymphoid neoplasm, ALL, Myelogram, blasts. 

 

 



INTRODUÇÃO 

As leucemias são caracterizadas pelo aumento de células neoplásicas de 

origem hematopoiética na medula óssea, podendo ou não estar presente na 

corrente sanguínea (STOCKHAM; SCOTT, 2011). São subdivididas por suas 

linhagens leucocitárias, denominadas linhagem linfoide e linhagem mielóide, 

podem ser também classificadas como aguda ou crônica (TOMAZ; DO VALE; 

SOTO-BLANCO, 2013). 

Em cães são comuns às leucemias da linhagem linfoide classificadas em 

leucemia linfoblástica aguda (LLA) e a leucemia linfocítica crônica (LLC). Para 

se caracterizar uma LLA ou LLC é necessária a presença de linfoblástos na 

medula óssea ou na corrente sanguínea (DA SILVA et al., 2016).  

Leucemias agudas são caracterizadas pela presença superior de 20% de 

blastos realizados na contagem do mielograma e as leucemias crônicas são 

caracterizadas por células maduras diferenciadas (THRALL, 2015). 

A LLA acomete principalmente cães jovens-adultos (DA SILVA et al., 2016) e 

os sinais clínicos geralmente apresentados são mucosas pálidas, perda de 

peso, letargia, hepatomegalia e esplenomegalia. Na análise hematológica é 

comumente observado no hemograma, a presença de uma linfocitose com 

presença de linfoblástos, anemia e trombocitopenia (THRALL, 2015). 

O diagnóstico é feito através de exames laboratoriais como hemograma e 

mielograma, juntamente com o histórico e sinais clínicos do paciente.  Pode-se 

também realizar exames complementares como imunofenotipagem, 

citogenética e biologia molecular para um diagnóstico mais preciso 

(STOCKHAM; SCOTT, 2011). 

O tratamento varia muito, dependendo do estado físico do animal e de cada 

caso, pois o tratamento é realizado através de quimioterapia com 

medicamentos como vincristina, ciclosfosfomida e prednisona. Por ser um 

tratamento de baixa resposta o animal pode vir a óbito (THRALL, 2015). 

O objetivo deste estudo é relatar o caso de um cão, macho, da raça poodle, de 

11 anos de idade e diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda, 

descrevendo os achados clínicos, patológicos, mielograma e sobrevida do 

animal.  

 

 

 

 



RELATO DE CASO 

Um cão, da raça poodle, macho de 11 anos de idade, foi atendido em um 

Hospital Veterinário escola, situado no município de São José do Rio Preto – 

SP. Tutor relatava que animal apresentava como queixa principal, anorexia, 

apatia, aumento de volume abdominal de forma aguda, dispnéia e tosse, refere 

que o animal apresentava cansaço fácil e ofegante. Tutor relata que o quadro 

piora no final da tarde para a noite e que se ele se movimenta muito fica com 

cianose, e de vez em quando, em repouso também apresenta um pouco de 

cianose. Tutor relatou ainda que o animal teve alguns episódios de êmese e 

diarreia. No exame físico notou-se que o animal estava com uma desidratação 

de 6% e icterícia. Taquicardia (compatível com achados de animal cardiopata), 

caquexia e ausência de linfadenomegalia. O Paciente por ser cardiopata, faz 

uso de medicações para “Degeneração mixomatosa da válvula mitral e 

tricúspide/Hipertensão pulmonar severa” (enalapril, torasemida, espironolctona, 

pimobendam, hidralazina, sildenafil).  

O cão vinha regularmente ao Hospital Veterinário escola, pois apresentava 

efusão abdominal devido a insuficiência cardíaca congestiva direita. Assim, 

foram solicitados os seguintes exames iniciais: ultrassonografia abdominal, 

hemograma, onde observou-se leucocitose de 24.600, dosagem de creatinina 

(1,75 mg/dL) e alanina aminotranferase (ALT) (670 ug/ml). Na ultrassonografia, 

apresentou apenas hepatomegalia com congestão de vasos, líquido livre em 

cavidade abdominal, sem evidências de reatividade dos linfonodos.   

Após 40 dias o animal retornou ao Hospital Veterinário escola com uma piora 

do quadro clinico e o tutor relatou que animal estava apático, com anorexia e 

com episódios de êmese. Foi solicitado dosagem de creatinina (1,12mg/dL) 

alanina aminotranferase (ALT) (610 ug/ml) e Albumina (2,70 g/dL) e na análise 

de hemograma, notou-se uma anemia normocítica e normocrômica, 

trombocitopenia (47.000) e uma leucocitose (235.600) com uma linfocitose 

(219.108u/L). No esfregaço sanguíneo identificou uma população de linfócitos 

atípicos com citoplasma amplo e basofílico, com nucléolos bem evidentes, 

característico de blastos (Figura 1). 

.  



 

Figura 1- Esfregaço sanguíneo, nota-se uma população acentuada de linfócitos 

atípicos, com núcleos grandes, redondos, por vezes chanfrados, 

citoplasma escasso a amplo e basofílicos, nucléolos bem evidentes, 

com características morfológicas de blastos. Coloração de Panótico 

rápido. Objetiva de 100x. 

Foi realizado coleta de medula óssea para análise de mielograma, porém 

devido à piora do quadro clínico foi realizado a eutanásia do animal. 

No mielograma foi observado apenas 8% de blastos porem a amostra 

apresentava ausência de espículas, não permitindo a avaliação da 

celularidade. Também foram encontrados raros megacariócitos. A série 

mieloide estava diminuída, com maturação não escalonada e incompleta, 

caracterizada pela ausência de precursores imaturos e aumento de neutrófilos 

bastonetes e metamielócitos em relação aos segmentados. A série linfoide 

estava aumentada, com predomínio de linfócitos pequenos apresentando 

basofilia citoplasmática. Presença de linfócitos médios a grandes e alguns 

blastos. Notou-se ainda presença de grande quantidade de células 

degeneradas e estoques de ferro visíveis (Figura 2). 

 



 

Figura 2- Aspirado de medula, nota-se a presença de um megacariócito 

(cabeça de seta), um predomínio de linfócitos pequenos (seta preta) 

e entremeio a presença de linfócitos maiores, com citoplasma 

fortemente basofílico, com núcleo chanfrado e nucléolo bem 

evidente, com características blásticas (seta vermelha). Coloração 

de Panótico rápido. Objetiva de 100x.  

 

DISCUSSÃO 

Segundo ADAMS et al (2010) em seu estudo, notaram que a causa mais 

comum de óbito entre cães de idade mediana a 11 anos está relacionada com 

câncer e problemas cardíacos.  

A idade média de cães acometidos pela leucemia linfoblástica aguda é de cinco 

anos e meio, com uma variação de 1 á 12 anos e o sexo mais acometido é o 

masculino (Santana et al ,2016). Concordando com a faixa etária e o sexo do 

cão deste relato, o qual apresentava 11 anos de idade. 

Cães com LLA apresentam histórico de perda de peso, letargia e anorexia. Nos 

exames laboratoriais é comum anemia normocitica/normocromica e 

arregenerativa, trombocitopenia e contagem de leucócitos elevados causada 

pelo aumento de linfoblástos circulantes. (SANTANA et al, 2016). Todos os 

achados citados são compatíveis com o presente relato, no qual o cão 

apresentava letargia e anorexia, cansaço fácil e perda de peso progressivo. No 

hemograma foi observado um aumento de leucócitos em decorrência do 

aumento de linfócitos atípicos com características blásticas.  



O diagnostico de LLA no presente relato, baseou-se através de exames 

laboratoriais como hemograma e mielograma, em conjunto com o quadro 

clinico do animal, corroborando com os relatos de ENSINA; DE FREITAS 

(2020), que descrevem que a LLA é caracterizada pelo aumento de linfoblástos 

circulantes tanto na medula óssea como na corrente sanguínea.  

Doenças linfoproliferativas apresenta dificuldade em seu diagnóstico, exames 

de imunofenotipagem dos linfócitos auxilia no diagnóstico preciso, porém para 

o diagnostico da LLA pode ser baseado pela morfologia dos linfócitos (AVERY; 

AVERY,2007). No presente relato foram observados linfoblástos em grande 

quantidade com cromatina grosseira, nucléolos bem evidentes e com basofilia 

citoplasmática.  

O cão deste relato apresentou hepatomegalia e segundo MOTHÉ et al (2019), 

esses achados são causados pela infiltração das células neoplásicas nos 

órgãos, causando um aumento da enzima hepática (ALT) e diminuição da 

albumina. Justificando os achados encontrados na enzima hepática do 

presente estudo. Porém não foi encontrado diminuição na albumina, mas o 

resultado encontrado estava no limite inferior do valor de referência.   

Por ter uma baixa resposta no tratamento o animal acaba evoluindo para uma 

piora de estado clinico e em semanas ou meses o animal acaba indo a óbito 

(ENSINA; DE FREITAS, 2020). O prognostico de LLA é desfavorável, pois há 

uma rápida evolução fatal do animal acometido (VERNAU, MOORE,1999); 

(BENNET, 2016). Assim como ocorreu neste relato, onde o cão apresentou as 

sintomatologias clínicas e após 40 dias teve piora do quadro clínico geral, 

realizando assim a eutanásia, concordando com o prognóstico ruim e baixa 

sobrevida do animal. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os exames laboratoriais de rotina para auxiliar o clínico em seu 

diagnóstico são de grande importância, pois no primeiro dia do atendimento foi 

possível observar pelo esfregaço sanguíneo uma alta população de blastos 

circulantes, porém apenas os exames complementares como mielograma e 

imunofenotipagem possui o diagnóstico definitivo.  

Não se sabe ao certo a origem da LLA e pelos sinais clínicos serem 

inespecífico seu diagnóstico é difícil e pode ser confundido com outras 

doenças. O tratamento é paliativo, já que a cura não é obtida e o prognostico é 

ruim, devido à rápida evolução para óbito.  
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