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1. INTRODUÇÃO:  

O cuidado com a saúde dos animais de companhia, especialmente os cães, tem crescido 

nos últimos anos. Associado a isso, os avanços na medicina veterinária têm contribuído para o 

prolongamento do tempo de vida dos animais domésticos e como consequência houve um 

aumento na incidência de doenças crônicas (KIMURA, 2012).  

O linfoma ou linfossarcoma é um tumor linfoide que se origina em órgãos 

linfohematopoéticos sólidos, como linfonodo, baço, fígado e agregados linfoides associados à 

mucosas. São enfermidades neoplásicas derivadas de células linforreticulares, manifestadas em 

tecidos e/ou órgãos nos quais estejam agregados componentes linfoides, exibindo 

comportamento biológico maligno (FIGHERA et al., 2006). A etiologia do linfoma canino 

ainda não está elucidada, todavia, acredita-se na possível etiopatogenia multifatorial 

envolvendo eventos genéticos, deficiência imunológica, exposição à radiação ionizante e 

carcinógenos químicos (CUNHA, et al., 2011). O linfoma cutâneo canino possui diferentes 

tipos e subtipos histológicos oriundos de cada fase da ontogenia dos linfócitos B e T (KIMURA, 

2012). Tal enfermidade representa cerca de 7 a 24% de todas as neoplasias caninas e 83% das 

desordens tumorais de origem hematopoiética (RIBEIRO et al., 2015). 

O diagnóstico definitivo é realizado através de citologia de amostras obtidas por Punção 

Aspirativa com Agulha Fina (PAAF) e/ou de exames histopatológicos de tecidos biopsiados 

(RIBEIRO et al., 2015).  

Classificação anatômica e sinais clínicos: 

O linfoma canino é classificado de acordo com a localização anatômica do tumor 

multicêntrico, alimentar, mediastínico, cutâneo e extranodal, em ordem decrescente de 

ocorrência. Os sinais clínicos são inespecíficos e variáveis, dependendo do local e da extensão 

do tumor. Sendo que no presente trabalho será dado ênfase ao linfoma cutâneo, enfermidade 

que deu origem ao relato. 

Linfoma Cutâneo: 

Representa de 3 a 8% das neoplasias tegumentares em cães. É classificado em não-

epiteliotrópico, quando originado das células B, ou epiteliotópico quando se origina das células 

T, sendo esse último a forma mais comum de apresentação em cães, acometendo em maior 

incidência cães idosos (SUZANO et al., 2010). O linfoma cutâneo epiteliotópico, consiste em 

uma desordem heterogêneas e é caracterizado por uma ampla variedade de apresentações 



clínicas e de características morfológicas. É caracterizado pela infiltração de linfócitos T 

neoplásicos com tropismo específico pela epiderme e estruturas anexas, os animais com linfoma 

epiteliotrópico geralmente apresentam um histórico de dermatite crônica recente e as junções 

mucocutâneas e a mucosa oral algumas vezes podem ser acometidas (MORENO, et al., 2010).  

Segundo Rocha et al (2010), o linfoma epiteliotrópico deve ser subdividido de acordo 

com as diferentes apresentações clínicas, sendo, eritroderma exfoliativo, localização 

mucocutânea, placas ou nódulos solitários ou múltiplos e doenças ulcerativas da mucosa oral. 

 O eritroderma exfoliativo, inclui eritema generalizado, descamação, perda de 

pigmentação e alopecia. O tronco e a cabeça são locais mais frequentemente encontrados, as 

lesões podem desenvolver em qualquer parte do corpo. Animais com localização mucocutânea 

são caracterizados por eritema, despigmentação, infiltração irregular e alopecia, ocorrendo em 

maior frequência nas junções mucocutâneas da boca, do plano nasal e das pálpebras. Sendo que 

o envolvimento localizado dos lábios é uma característica comum desse tipo de manifestação.  

A manifestação caracterizada por placas ou nódulos solitários ou múltiplos, geralmente 

estão associados a eritema, escamação e crostas, podendo observar erosão e ulcerações em 

lesões grandes. Já na doença ulcerativa da mucosa oral, pode ser mal diagnosticada como 

estomatite crônica não neoplásica, havendo envolvimento da gengiva, palato ou língua. 

Devido à importância do assunto, o presente trabalho objetivou relatar a abordagem 

diagnóstica e terapêutica de um cão, SRD, domiciliado na região noroeste de Belo Horizonte, 

apresentando massa irregular proeminente, localizada na região do lábio superior direito, 

avermelhada, eritematosa, não ulcerada, de consistência firme, aderida, diagnosticado com 

linfoma epiteliotrópico.  

2. RELATO DE CASO: 

Foi atendida no Centro de Estudos em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animai - PUC 

Praça da Liberdade, uma cadela fêmea, sem raça definida, com aproximadamente 9 anos de 

idade, pesando 12,30 kg, na anamnese foi relatado pelo tutor que a cerca de duas semanas notou 

que o animal apresentava um aumento de volume na região da boca, ainda assim, apresentava 

normoquesia, normúria, e vacinações de Leishmaniose em dia. Após a realização do exame 

clínico geral e específico foi possível observar que a massa, localizada na região interna do 

lábio superior direito, medindo em torno de 2,2 cm, coloração avermelhada, eritematosa, não 

ulcerada, de consistência firme, aderida. Tutora havia levado o animal em outra clínica 

veterinária, onde foi feito citologia da massa, hemograma e ultrassom. Na citologia o resultado 

foi sugestivo de linfoma, o hemograma e o ultrassom apresentou aumento de baço.  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 01: Massa, localizada na região interna do lábio superior 

direito. 



Como a suspeita diagnóstica foi linfoma cutâneo foi receitado pelo médico veterinário 

algumas sessões de quimioterapia com o quimioterápico Citostal 40 mg. No dia da primeira 

sessão de quimioterapia foi administrado 0,53 m2 de Citostal na dose de 38mg e aplicado 

ondansetrona 0,8 mg/kg por via intravenosa, além disso foi prescrito Vonau (0,16 mg/kg de 8 

em 8 horas) em caso de vômitos e Gaviz (0,8mg/kg de 24 em 24 horas) durante 4 dias. Foram 

solicitados para a segunda sessão de quimioterapia, realizada 21 dias após a primeira sessão, 

exames de hemograma e bioquímico. 

No retorno foi avaliado o hemograma e bioquímico, e devido alterações nos valores de 

Fosfatase Alcalina (FA) foi receitado SAME na dose de 20mg/kg e vitamina E e a sessão de 

quimioterapia foi remarcada. A tutora ainda relatou que ocorreram dois vômitos após a 

quimioterapia, porém apresentava normoquesia e normorexia, ainda assim a tutora observou 

que o aumento de volume já havia reduzido quase que totalmente. Devido às alterações foi 

recomendado que o animal voltasse ao hospital para fazer a segunda sessão de quimioterapia 

dez dias depois. No retorno a FA se manteve alta porém foi feita a segunda sessão de 

quimioterapia com 0,52 m2 de Citostal na dose de 40 mg. 

Oito dias após a segunda sessão o animal retornou ao hospital para aplicação de 

Filgrastim (5cmg/kg) e foi receitado outra aplicação do mesmo medicamento no dia seguinte 

pois o hemograma realizado após a sessão de quimioterapia apresentou leucopenia e 

neutropenia. Foi recomendado pelo médico veterinário repetir o hemograma. 

Dias antes do terceiro ciclo da quimioterapia, foi coletado exames para avaliação do 

seguimento da conduta clínica, e notou-se que a FA se mantia alta e os valores da alanina 

aminotransferase (ALT) apresentava pouca alteração, sendo recomendado manter o uso do 

SAME e Vita. E. Foi ministrado o mesmo protocolo terapêutico das doses de quimioterapia 

anteriores. A tutora foi orientada a realizar coleta de material para realização de exame de 

sangue para acompanhamento, sendo que o paciente apresentou quadro de leucopenia por 

neutropenia, orientando-se uma nova aplicação de Filgrastim (5cmg/kg) 

Até o presente estuo, o animal segue em tratamento, sem remição do nódulo.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O linfoma canino é uma neoplasia que envolve grandes repercussões clínicas para o 

paciente, apresentando elevada morbidade e mortalidade, além disso, é importante a 

conscientização dos tutores e dos médicos veterinários.   
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