
LINFOMA MULTICÊNTRICO ASSOCIADO À
HIFEMA BILATERAL EM CÃO: RELATO DE 

CASO
Francine Maria de França Silva1, Frederico Celso Lyra Maia2, Vanessa Carla Lima da Silva3, Adriana Kátia da Rocha

Neves4, Ana Katharyne Ferreira Fagundes4, Elisângela Nascimento Silva4, Elisa Paula Carieli4, Mariana de França 
Oliveira da Silva4



                                                          
________________
1.Primeiro Autor é Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n -
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 57191-900. E-mail: francine_vet@hotmail.com
2. Segundo Autor é Professor Associado do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manuel 
de Medeiros, s/n - Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 57191-900. E-mail: fredmaia54@gmail.com
3. Terceiro Autor é Mestranda do Curso Pos-Graduação em Ciência Veterinária. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 
57191-900. E-mail: vcls2004@yahoo.com.br
4. Quarto Autor é Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n -
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 57191-900. E-mail: drika_2020@hotmail.com, anakatharyne@hotmail.com, elisangelavet_pe@hotmail.com, 
isacariele@hotmail.com, marimari_vet@hotmail.com

Introdução

O linfoma ou linfossarcoma se origina em 
órgãos linfóides sólidos como linfonodos, baço ou 
fígado, sendo a neoplasia hematopoiética mais comum 
em cães, cerca de 5-10% dentre todos os tipos de 
neoplasias [1,2].

O linfoma é uma neoplasia de caráter maligno 
e evolução rápida. A apresentação anatômica dos 
linfomas é variável e tem influência no quadro clínico 
do animal [3].

No linfoma multicêntrico normalmente ocorre 
linfoadenopatia bilateral dos linfonodos superficiais, 
principalmente poplíteos, mandibulares, pré-
escapulares e axilares [4]. Pode ser observada ainda 
hepatomegalia e esplenomegalia decorrentes da 
infiltração neoplásica além de ascite, alterações
respiratórias e hipertermia [2].

O linfoma digestivo ou alimentar caracteriza-
se pela presença da neoplasia no sistema digestório 
e/ou nos linfonodos mesentéricos. Os sinais clínicos 
mais freqüentes são vômito, diarréia e esteatorréia 
secundários à síndrome da má absorção, podendo
ocorrer obstrução parcial do intestino, em 
consequência ao espessamento segmentar [5].

A forma tímica ou mediastínica envolve o 
timo e/ou os linfonodos mediastinais. Os sinais clínicos 
mais comuns são poliúria e polidipsia, secundários à 
hipercalcemia, uma síndrome paraneoplásica do 
linfoma que pode levar à hipercalciúria, lesão renal e 
urolitíase. Intolerância ao exercício, taquipnéia, 
dispnéia, ortopnéia, tosse, cianose, síncope, também 
são sinais clínicos descritos em decorrência da
compressão provocada pela linfoadenopatia
mediastínica [4,6].

A forma mista ou extranodal é rara e pode
acometer qualquer tecido corporal, sendo observados 
com maior freqüência nos olhos e na pele [7]. Hifema, 

uveíte, conjuntivite, glaucoma, exoftalmia e sinéquia 
são sinais freqüentes no linfoma extranodal que 
acomete o globo ocular [1,8].

O diagnóstico presuntivo do linfoma baseia-se 
na história clínica, no exame físico e nos resultados dos
exames laboratoriais, como hemograma e perfil 
bioquímico sérico, além de radiografias e 
ultrassonografias. Já o diagnóstico definitivo é 
realizado por meio da citologia aspirativa com agulha 
fina. A biopsia excisional do linfonodo é um exame de 
importante valia, dando-se preferência aos linfonodos 
poplíteos e pré-escapulares [9].

O linfoma canino responde bem ao tratamento 
clínico com altas taxas de remisssão completa do tumor
[10]. O tratamento de eleição para o linfoma é a 
quimioterapia e diversos protocolos são sugeridos, 
sendo a associação de ciclofosfomida, vincristina e 
prednisona (COP) um protocolo de boa eficiência. 
Outros quimioterápicos podem ser associados, como a 
citosina e arabinnosídeo, constituindo o protocolo
COAP [11].

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de 
linfoma multicêntrico em um cão com 
comprometimento ocular.

Material e métodos
   

       Uma cadela adulta, sem raça definida, foi atendida 
no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco com queixa de aumento de volume 
abdominal, hiprorexia e polidipsia há 15 dias. Ao 
exame físico a cadela apresentava linfoadenomegalia 
generalizada, dispnéia expiratória, hifema bilateral e 
hepatoesplenomagalia. Foram solicitados exames 
complementares como hemograma e perfil bioquímico, 
além de citologia por meio de punção aspirativa com 
agulha fina devido a suspeita de linfoma 



multricêntrico.

Resultados e discussão
O diagnóstico presuntivo de linfoma

multricêntrico canino foi baseado nos achados do 
exame físico, já que conforme cita Greene [12], a 
prevalência da linfoadenomegalia em cães com linfoma 
é alta, fazendo desse aspecto o principal achado para 
determinação da suspeita clínica. Já o diagnóstico 
definitivo foi obtido por meio da citologia aspirativa 
que confirmou a suspeita clínica do linfoma.

O linfoma multicêntrico é a apresentação mais 
freqüente desta neoplasia, caracterizada pela 
linfoadenopatia bilateral dos linfonodos superficiais, 
podendo acometer outras estruturas do sistema 
hematopoiético ou outros órgãos, como os olhos [1, 5]. 
A hepatoesplenomegalia pode ser justificada pela 
infiltração neoplasia nestes órgãos ou devido a 
compressão dos linfonodos sobre os vasos, 
comprometendo a circulação sanguínea, conforme cita 
Mouton & Harvey [13].

  O resultado do hemograma apresentou uma 
leve anemia regenerativa, além de leucocitose com 
linfocitose, concordam com Dobson & Gorman [4].
Diante disto, após esclarecimento ao proprietário 
quanto ao alto risco de mortalidade, este autorizou o
início do tratamento quimioterápico utilizando o 
protocolo COP. 

Na primeira semana de tratamento fez-se uma 
única aplicação da vincristina (0,6mg/m2) por via 
intravenosa. A complementação do tratamento foi 
realizado com administrações por via oral de 
prednisona (40mg/m2) e ciclofosfamida (50mg/m2) em 
dias alternados, ambos uma vez ao dia durante 7 dias. 
Como tratamento para o hifema prescreveu-se colírio 
oftálmico (prednisolona), uma gota em cada olho a 
cada 6 horas durante 7 dias e atropina 1% durante 3 
dias. 
            Corticoesteróides tópicos e sistêmicos são 
utilizados tanto para reduzir quanto para controlar 
inflamação intra-ocular [14]. Gelatt [14], afirma ainda 
que a atropina 1% tópica é indicada para reduzir a 
possibilidade de formar sinéquia posterior e para 
estabilizar a barreira hemato-encefálica, o que justifica 
a utilização deste fármaco.

O protocolo quimioterápico foi mantido por 
mais sete semanas e na segunda semana a dose da 
prednisona foi reajustada para 20mg/m2 sendo 
administrada em dias alternados juntamente com a
cicliofosfamida. Este protocolo foi realizado até a 8° 
semana de tratamento quando foi finalizada a fase de 
indução e este protocolo está de acordo com o 
preconizado por Andrade [15].

No presente relato não foi visualizada massa 
intra-ocular durante o exame oftalmológico, contudo 
conforme cita Morris & Dobson [16], o linfoma ocular 
pode ser primário, embora seja raro ou acompanhar a 
forma multicêntrica, sendo mais comum em gatos que 
em cães e dentre os sinais clínicos que estão associados 
a ele pode-se citar o hifema. Desta forma, o hifema 
deste relato pode ser atribuído a um comprometimento 
neoplásico ocular direto, linfoma extra-nodal ou 
decorrente da forma multicêntrica.

Postorino et al. [17], afirma que protocolos 
quimioterápicos como o COP promovem a remissão 
completa do linfoma em 70- 75% dos casos em 2 a 4 
semanas. Até o momento o animal apresenta melhora 
significativa do quadro clínico, com redução da 
linfoadenomegalia e da distensão abdominal, 
apresentando-se bem disposto e em bom estado de 
saúde. 

O linfoma é uma importante neoplasia 
maligna, cuja apresentação clínica pode acometer 
diferentes órgãos, como o olho. A quimioterapia é um 
importante e necessário tratamento neste tipo de 
neoplasia, visto que promove a remissão dos sinais e 
prolonga o tempo de sobrevida do animal, promovendo 
melhora na qualidade de vida. 
   
Agradecimentos
             Agradeço aos Professores, Médicos 
Veterinários e discentes que me ajudaram na 
elaboração deste trabalho.

Referências 

[1] ANDRADE, A.L.; NOVAIS, A.A.; LAUS, J.L.; ALESSI, A.C.; 
VSLERI, F.V. & CARVALHO, M.B. 1994. Manifestação ocular de 
linfoma maligno em cão. Ars Veterinaria, Jaboticabal, 10 (1): 1-5  
[2] VAIL, D.M. Hematopoietic tumors. 2000 In: ETTINGER, S.J.; 
FELDMAN, E.C. Textbook of Veterinary Internal Medicine.
Philadelphia: Saunders, 507-522.
[3] LATIMER, K.S. Leucócitos na saúde e na moléstia. 1997. In: 
ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Tratado de Medicina Interna 
Veterinária. São Paulo: Manole. p.2616-2666.
[4] DOBSON, J.M.; GORMAN, N.T. 1993. Canine multicentric 
lymphoma 1: clinico-pathological presentation of the diseases. 
Journal of Small Animal Practice, London, 34 (12): 594-598. 
[5] RICHTER, K.P. Moléstias do intestino grosso. 1992. In: 
ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Tratado de Medicina Interna 
Veterinária. São Paulo: Manole. p.1462-1486.
[6] KUBOTA, A.; KANO, R.; MIZUNO, T.; HISASUE, M.; 
MOORE, P.F. & WATARI, T. 2002. Parathyroid hormone-related 
protein (PTHrP) produced by dog lymphoma cells. Journal of 
Veterinary Medical Science, Tokyo. 64 (9) : 21-30.
[7] SCOTY, DW, MILLER, W. H. GRIFFIN, C. E. 1995. 
Dermatologia de Pequenos Animais. São Paulo: Interlivros. p.1130
[8] DEYKIN, A.; SMITH, J.S. 1997. Orbital neoplasia in dog.
Australian Veterinary Journal, Brunswick. 75 (9): 638-640
[9] MACEWEN, E.G.; YOUNG, K.M. 1996. In: WITHROW, S.J.; 
MacEWEN, E.G. Small animal clinical oncology. Philadelphia: W.B. 
Saunders. p.451-479.
[10] ROSENTHAL, RC; MACEVEN, E. G. 1990. Treatment of 
lymphoma in dogs. Journal of  American Veterinary  Medical 
Association. Shaumburg, 196: 774-777.
[11] RUSLANDER, D; MOORE, A. S. Gliatto, J. M. 1994. Cytosine
arabinosite as single agente for the induction  of remission in canine 
lymphoma. Journal Veterinary Internal Medicine, .8 (4): 299-301.
[12] GREENE, C.E. Linfadenopatia. 1996 In: LORENZ, M.D., 
CORNELIUS, L.M. Diagnóstico clínico em pequenos animais. 2.ed. 
Rio de Janeiro : Interlivros, p.117-119.     
[13] MOULTON, J.E., HARVEY, J.W. 1990. Tumors of the 
lymphoid and hematopoietic tissues. In: MOULTON, J.E Tumors in 
domestic animals. Los Angeles : University of California, p.231-
307.    
[14] GELATT, K. N. Manual de oftalmologia Veterinária. 2003. São 
Paulo, Manole, p. 221-222
[15] ANDRADE, S.F. 2008. Manual de Terapêutica Veterinária. 3 
ed. São Paulo, Rocca p201-223.
[16] MORRIS, J.; DOBSON, J. Oncologia em Pequenos 
Animais.São Paulo: Rocca p. 229-239
[17] POSTORINO, NC.; SUSANECK SJ.; WITHROW, SJ.; MACY, 
DW HARRIS, C. 1989. Single agent therapy with adriamycin for 
canine lymfhosarcoma. Journal American Animal Hospital 
Association, Golden. 25, (2): 221-225.  




