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O linfoma é uma neoplasia maligna de origem linfoide e a mais frequente

em cães e gatos (VALLI, BIENZLE e MEUTEN, 2017) . O objetivo deste

trabalho foi realizar um estudo retrospectivo de casos de caninos e felinos

diagnosticados com linfomas a partir dos resultados cito e histopatológicos de

um laboratório veterinário particular localizado na cidade de Recife-PE, durante

os anos 2018 e 2019.

Materiais e Métodos

Resultados

Ao total foram tabuladas 3.856 fichas, destas 2.469 corresponderam a

neoplasias, sendo que 82 foram de linfoma, correspondendo a 3,3% (82/2469)

dos casos neoplásicos. Do total de casos diagnosticados com linfoma, 44

utilizaram a histopatologia como método de diagnóstico e 38 a citopatologia,

sendo que em quatro casos foram realizados tanto a histopatologia quanto a

imunohistoquímica. Os tipos neoplásicos mais frequentes foram os linfomas de

células grandes (Figura 1), correspondendo a 43,90% (36/82), seguido pelo de

células intermediárias, 9,75% (8/82), e de células pequenas, 7,33% (6/82). Os

linfomas cutâneos e os linfomas de imunofenótipo T apresentaram dois casos

cada e, juntos, corresponderam a 4,88% (4/82). Os locais acometidos, incluindo

os casos multicenticos constam na Figura 2. Foi diagnosticado ainda um caso

considerado raro na medicina veterinária, o intravascular de células grandes

(Figura 3).

As fichas e resultados de exames foram analisadas no formato digital e

tabuladas com dados referentes à espécie, sexo, idade, tipo de exame realizado,

histórico clínico, órgão acometido e diagnóstico.
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O linfoma é uma neoplasia frequentemente diagnosticada em animais de

companhia, sendo o linfoma de células grandes o mais prevalente. A cito e

histopatologia podem auxiliar no diagnóstico da doença, e sua utilização pode

contribuir para a definição da terapêutica adequada do paciente e seu

prognóstico.

Figura 1 - Características histopatológicas de linfoma difuso de células grandes, tipo

centroblástico de alto grau, em linfonodo de um canino. Hematoxilina e eosina (H&E). A)

Visualiza-se perda da arquitetura nodal, cápsula delgada e compressão do seio periférico. B)

Células neoplásicas com núcleos grandes, com visualização de múltiplos nucléolos

proeminentes dispostos na periferia (fonte: Valli et al., 2017).

Figura 3 - Caso linfoma intravascular de células grandes observado neste trabalho. Espécie

canina. A) Baço com área focal, discretamente elevadas, vermelho-escura, macia, com 2,0 cm

de extensão (seta preta). B) Tecido linfóide bem diferenciado (asterisco), contendo lúmen de

vaso com numerosas células neoplásicas em mitose (círculo), 400x. H&E. C) Músculos

vertebrais da região cervical entre C4 e C5 com neoformação de 4,0 cm de diâmetro, irregular,

branca e macia (setas azuis). D) Neoplasia infiltrando o tecido muscular, composta por

inúmeras células redondas neoplásicas em padrão de manto, com muitas mitoses (círculos

verdes). 400x. H&E. (Fonte: Laboratório Biopsie, Recife-PE).

Figura 2 - Regiões acometidas com envolvimento neoplásico nos casos de linfoma analisados

em cães e gatos no período de 2018 e 2019.
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