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O animal segue em tratamento quimioterápico, estadiamento e
acompanhamento oncológico há seis meses, havendo
favorável resposta clínica ao tratamento. O hemograma
demonstrou uma importante leucocitose (47.500 leucócitos
absolutos) por linfocitose (34.675 linfócitos totais),
trombocitopenia (89.000) e anemia microcítica normocrômica.
Nos exames bioquímicos somente a fosfatase alcalina
demonstrou acima dos valores de referência. Na
ultrassonografia abdominal observou-se acentuada distensão
uterina, sugerindo piometra. O paciente foi submetido a
ovariohisterectomia (OSH) confirmando o diagnóstico de
piometra. Foi realizado antibioticoterapia, anti-inflamatórios,
analgesia e proteção gástrica. O mesmo se recuperou bem e
permaneceu clinicamente estável. Porém, no pós-operatório
os exames hematológicos demonstraram aumento na
contagem total de leucócitos, sendo o valor mais alto de
72.800 leucócitos totais, destes 66.976 eram linfócitos
maduros. Diante desses valores foi decidido realizar a
citometria de fluxo do sangue obtendo o resultado de leucemia
linfocítica crônica de imunofenótipo T (CD3/CD8).

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de
Franca um cão, fêmea, sem raça definida, de 14 anos com
queixa de apetite seletivo, êmese, diarreia, secreção
hemorrágica em vulva e prostração. Foi realizado exames
laboratoriais e ultrassonografia.

INTRODUÇÃO
A leucemia linfocítica crônica tem sido relatada
ocasionalmente em cães. Tal enfermidade é de etiologia
desconhecida podendo ter correlação com componentes
infecciosos, exposições a contaminantes ambientais, agentes
radioativos, predisposições raciais e hereditariedade. A
anormalidade mais notável é linfocitose no hemograma, que
pode variar desde discreto aumento até valor superior a
300.000 células/μℓ, além de poder acompanhar anemia e
trombocitopenia discreta. Comumente observado
esplenomegalia e linfadenomegalia.

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de

RELATO DE CASO

O animal segue em tratamento quimioterápico, estadiamento e
RESULTADOS

CONCLUSÃO
O presente caso corrobora a importância clínica de buscar
diagnósticos diferenciais de casos com leucocitose com
auxílio de exames complementares.

Figura 1: Esfregaço sanguíneo. Acentuada quantidade de linfócitos
típicos. Coloração Panótico Rápido, obj. 40x.
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