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RESUMO 
 

Os tumores renais primários são considerados incomuns nos cães, sendo mais 
frequentes as metástases de neoplasias como melanoma, hemangiossarcoma, 
mastocitoma, carcinoma e linfoma. O linfoma canino é uma neoplasia linfóide, de 
origem multifatorial, decorrente da transformação maligna de linfócitos, que ocorre 
em qualquer órgão, principalmente nos linfonodos, fígado, timo e baço. A média de 
idade dos animais acometidos é de 6 a 9 anos de idade e algumas raças são mais 
predispostas. A forma anatômica extranodal do linfoma é considerada rara e pode 
acometer diversos órgãos como coração, próstata, sistema nervoso, olhos, ossos, 
testículos, bexiga e rins. Os objetivos do presente trabalho são fazer uma breve 
revisão de literatura sobre o linfoma canino e relatar o caso de um canino, fêmea, da 
raça Pit Bull, com seis anos de idade, com linfoma primário renal, atendido no Setor 
de Cirurgia do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia 
(Hospmev-UFBA). Como queixa principal descreveu-se hematúria e urina de 
consistência espessa. Os exames laboratoriais revelaram azotemia, leucocitose e 
linfopenia, e o ultrassom demonstrou processo expansivo renal, sem que houvesse 
alteração significativa nos demais órgãos. O cão foi submetido à laparotomia 
exploratória onde foi visualizada renomegalia direita. Foi realizada nefrectomia 
unilateral direita e o rim enviado para exame histopatológico, cujo resultado revelou 
linfoma. O animal permanece vivo mesmo sete meses após o diagnóstico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O linfoma, linfoma maligno ou linfossarcoma é uma neoplasia linfóide 

originada primariamente nos linfonodos ou em outros órgãos sólidos como timo, 

baço e fígado, diferentemente da leucemia que se origina na medula óssea. 

Representa cerca de 5 a 7% de todos os tumores caninos e até 85% de todos os 

tumores hematopoéticos (ETTINGER, 2003; NELSON e COUTO, 2006; DALECK et 

al., 2009). 

Apresenta etiologia multifatorial acometendo principalmente cães de meia 

idade e idosos, já tendo sido relatado em cães jovens. Algumas raças como Pastor 

Alemão, Boxer, Cocker Spaniel, Bulldog Inglês, Golden Retriever, São Bernardo, 

Basset Hound, Yorkshire e Labrador são mais frequentemente acometidas, não 

havendo predisposição sexual (GREENLEE et al., 1990; NELSON e COUTO, 2006; 

MORENO e BRACARENSE, 2007; MELLO et al., 2008; DALECK et al., 2009; 

GAVAZZA et al., 2009; DATERS et al., 2010). 

O linfossarcoma canino possui cinco formas básicas de classificação 

anatômica distintas entre si: multicêntrica, mediastinal ou tímica, alimentar ou 

digestiva, cutânea e extranodal. Esta última forma é a mais rara e pode acometer 

diversos órgãos como bexiga, coração, olhos, sistema nervoso e rins (SEARCY, 

1998; VAIL e OGILVIE, 2003; SIMS et al., 2003; LASCELLES et al., 2003; SNEAD, 

2005; SNYDER et  al., 2006; KESSLER et al., 2008; DATERS et al., 2010).   

Os sinais clínicos apresentados podem variar com a forma anatômica da 

doença e são inespecíficos. Alguns dos sinais incluem o aumento de um ou mais 

linfonodos, hepatomegalia, esplenomegalia, anorexia, palidez das mucosas, 
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constipação, cianose, tosse, intolerância ao exercício, dispneia, taquipneia, poliúria, 

polidipsia, perda de peso e vômitos (DOBSON e GORMAN, 1993; DAY, 1997; 

MIURA et al., 2004; CARDOSO et al., 2004; PUJOL e SERRES, 2006; GAVAZZA et 

al., 2009). 

O diagnóstico definitivo é realizado através de exame histopatológico, mas 

pode-se suspeitar da doença através do exame físico e dos sinais clínicos. Algumas 

alterações nos exames laboratoriais, radiográficos e ultrassonográficos podem 

ajudar a sustentar a suspeita diagnóstica (NELSON e COUTO, 2006). 

O tratamento do linfoma canino é realizado principalmente com uso de 

quimioterapia e, em alguns casos, está indicada cirurgia e radioterapia.  A depender 

do protocolo quimioterápico utilizado pode-se conseguir remissão completa em 60 a 

90% dos casos, com média de sobrevida de 6 a 12 meses (VAIL e YOUNG, 2007). 

Este trabalho teve por objetivos realizar uma breve revisão de literatura 

sobre o linfoma canino e relatar um caso de linfoma primário renal em um canino 

atendido no Hospital de Medicina Veterinária da UFBA (Hospmev/UFBA). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. ESTRUTURA MORFOFUNCIONAL DOS RINS 

 

O rim do cão é um órgão com formato de grão de feijão, de consistência 

firme, com a superfície lisa e coloração castanho-avermelhada, podendo chegar a 

pesar 1/200 do peso corporal do cão (ELLENPORT, 1986; DYCE, 2004; REECE, 

2009).  

Os rins são retroperitoneais e cada um deles está localizado sob os 

músculos sublombares, um em cada lado da coluna vertebral, sendo ambos 

palpáveis através da parede abdominal. Seu posicionamento se dá ao lado da aorta 

e da veia cava caudal sob uma fenda da fáscia sublombar, que é circundada por 

gordura considerável, cuja função é proteger o órgão contra as pressões exercidas 

por outras vísceras. Frequentemente, os rins estendem-se sob as últimas costelas, 

podendo haver pequenas variações na sua posição anatômica conforme o animal 

respira (SMITH, 1999; ADAMS, 2003; DYCE, 2004; CARVALHO, 2006; LANG, 

2006). 

O rim direito apresenta pouca variação na sua posição devido à fáscia renal 

e a sua inserção na impressão renal profunda do fígado, sendo considerado 

praticamente imóvel. Já o rim esquerdo possui maior mobilidade e tende a pender 

no abdômen, pois está mais frouxamente inserido pelo peritônio e pode ser 

deslocado à medida que o estômago se enche. Ele está localizado imediatamente 

caudal ao estômago, caudomedial à porção cranial do baço e fica poucos 

centímetros caudal ao fígado (ELLENPORT, 1986; DYCE, 2004; BJORLING e 

GÓMEZ, 2006; LANG, 2006). 
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Os rins são revestidos por uma cápsula fibrosa, que devido à sua rigidez, 

limita a expansão do tecido renal. Desta forma, alterações renais que cursem com 

tumefação do órgão acabam por comprimir o parênquima e estreitar as passagens 

internas (CARVALHO, 2006).  

O parênquima, localizado entre a cápsula e o seio renal, é dividido 

nitidamente em medula e córtex. O córtex localiza-se mais externamente, possui cor 

castanho-avermelhada e é finamente granular. A medula localiza-se mais 

internamente, possui cor arroxeada, com faixas (raios medulares) que se estendem 

no córtex, e apresenta uma zona interna, de coloração vermelha acinzentada, 

radialmente estriada, que se prolonga em direção ao seio renal (ELLENPORT, 1986; 

ADAMS, 2003; DYCE, 2004). 

As unidades estruturais renais são chamadas de néfrons e estão localizadas 

no parênquima renal. O néfron é um longo túbulo que se inicia no corpúsculo renal e 

termina em conexão com o ducto coletor. O túbulo contorcido proximal emerge do 

corpúsculo renal, segue de forma tortuosa e adentra a zona radialmente estriada até 

formar uma longa alça, chamada de Alça de Henle, já dentro da medula (DYCE, 

2004; CARVALHO, 2006).  

O número de néfrons varia com a espécie. O cão possui aproximadamente 

415 mil néfrons. Quanto a sua posição no glomérulo, o néfron pode ser classificado 

em superficial, àqueles próximos à cápsula, intermediário, ou justaglomerular, 

àqueles próximos à medula. O aparelho justaglomerular é composto de arteríolas 

aferente e eferente, mácula densa, que é parte distal do túbulo contorcido, composto 

de células altas e mais finas que àquelas presentes ao longo deste túbulo, e 

mesângio extraglomerular (BANKS, 1993; VERLANDER, 2006; REECE, 2009). 
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O corpúsculo renal constitui-se de cápsula glomerular, que envolve uma 

rede capilar esférica chamada glomérulo. A formação da urina envolve três 

processos básicos: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. O 

processo de filtração é seletivo e sofre regulação hormonal, sendo o hormônio 

antidiurético (ADH) e o sistema renina-angiotensina-aldosterona os principais 

envolvidos (CARVALHO, 2006; VERLANDER, 2009).  

As artérias renais originam-se da aorta abdominal ao nível da primeira 

vértebra lombar. Elas surgem de forma assimétrica, sendo a artéria renal direita mais 

cranial que a esquerda, acompanhando a posição mais cranial do rim direito. 

Próximo ao hilo renal, após cruzar ventralmente a veia cava caudal, a artéria renal 

direita emite um ramo dorsal e outro ventral. Cada ramificação desta pode se dividir 

em artérias interlobares, ou nem se dividir antes de penetrar no hilo renal. As 

artérias interlobares dão origem às artérias arqueadas, localizadas na junção 

corticomedular, e posteriormente, às artérias interlobulares radiais (ELLENPORT, 

1986; BJORLING e GÓMEZ, 2006). 

No rim esquerdo pode haver múltiplas artérias renais, surgindo de forma 

separada da aorta abdominal, mas uma próxima à outra. O padrão de ramificação e 

os trajetos são semelhantes aos descritos para o rim direito (ELLENPORT, 1986). 

 

 

 

 

 



13 
 
2.2. LINFOMA CANINO 

 

As neoplasias renais primárias são incomuns nos animais domésticos e 

correspondem a menos de 2% do total das neoplasias observadas em cães e gatos, 

sendo frequentemente, de natureza maligna. Nos cães, as mais comuns são o 

carcinoma de células renais e o nefroblastoma embrionário. Metástases renais são 

encontradas com maior frequência quando comparadas às neoplasias de origem 

renal, sendo as mais prevalentes as decorrentes de hemangiossarcoma, melanoma, 

mastocitoma e carcinoma e linfoma (MEUTEN, 2002; GRAHAM e O’KEEFE, 2003; 

CARVALHO e BRUM, 2009). 

O linfoma canino, linfossarcoma, ou linfoma maligno é uma neoplasia 

caracterizada pela expansão clonal de linfócitos malignos. Origina-se primariamente 

em órgãos linfóides, como timo, linfonodos, baço e fígado, entretanto, pode ocorrer 

em qualquer órgão pela contínua migração dos linfócitos pelos diferentes tecidos do 

organismo (DALECK et al., 2009).  

O linfossarcoma é considerado como sendo a malignidade linfóide mais 

comum em pequenos animais. Acredita-se que represente cerca de 5 a 7% de todos 

os tumores caninos e 85% dos tumores hematopoéticos nos cães, mas a real 

incidência é desconhecida (ETTINGER, 2003; VAIL e OGILVIE, 2003).  

O linfoma é considerado uma neoplasia de origem multifatorial. Em gatos, 

seres humanos e galinhas conseguiu-se determinar a etiologia retroviral, entretanto, 

nos cães não foi possível identificar evidências conclusivas que demonstrassem 

associação viral (SHELTON et al., 1990; NELSON e COUTO, 2006; HJALGRIM e 

ENGELS, 2008; RODDIE e PEGGS, 2009). Teske e colaboradores (1994), após 
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estudarem da ocorrência de linfoma em três famílias de cães das raças Rottweiller, 

Scottich Terrier e Otterhounds, mostram que fatores genéticos estão envolvidos no 

aparecimento da doença.  

A exposição aos agentes carcinogênicos químicos e físicos também pode 

exercer um papel importante no aparecimento de diversos tumores, incluindo os 

linfomas. Este fato foi demonstrado por Heiyes et al. (1991), que determinaram 

haver associação entre a exposição ao herbicida 2,4 ácido fenoxiacético e o 

aparecimento de linfoma no cão. 

Os animais acometidos por linfoma maligno apresentam idade entre 1 e 18 

anos, sendo mais frequente em cães com mais de 4 anos, e a idade média dos 

animais diagnosticados de 6 a 9 anos (GREENLEE et al., 1990; STARRAK et al., 

1997; SEQUEIRA et al., 1999; SUEIRO, 2004; MORENO e BRACARENSE, 2007; 

FIGHERA, 2008; GAVAZZA et al., 2009). 

Em algumas raças o aparecimento do linfoma parece ser mais frequente a 

exemplo do Pastor Alemão, Boxer, Cocker Spaniel, São Bernardo, Basset Hound, 

Golden Retriever, Yorkshire e Labrador. Cães sem raça definida (SRD) também 

apresentam alta incidência da doença (STARRAK et al., 1997; CARDOSO et al., 

2004; SUEIRO, 2004; MORENO e BRACARENSE, 2007; VEZZALI et al., 2010; 

DATERS et al., 2010).  

Aparentemente, cães de raças de grande porte ou gigante são mais 

acometidos que cães de raças de pequeno porte e o inverso ocorre com cães sem 

raça definida (SRD), ou seja, cães SRD de porte pequeno ou médio são mais 

acometidos. Apesar de alguns estudos mostrarem a maior ocorrência em machos, 
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parece não haver predisposição sexual para o aparecimento do linfossarcoma 

(GREENLEE et al., 1990; MORENO e BRACARENSE, 2007; MELLO et al., 2008). 

Quanto à sua localização anatômica, o linfoma pode ser classificados como 

multicêntrico, mediastinal ou tímico, alimentar ou digestivo, cutâneo e extranodal 

(SEARCY, 1998; VAIL e OGILVIE, 2003; NELSON e COUTO, 2006). 

O linfoma multicêntrico é o mais comum e é caracterizado, geralmente, pela 

marcante linfadenomegalia generalizada. Representa entre 68 e 95% de todos os 

tipos diagnosticados. A forma mediastinal caracteriza-se por linfoadenopatia 

mediastinal, podendo ou não ocorrer infiltração na medula óssea (CARDOSO et al., 

2004; SUEIRO, 2004; NELSON e COUTO, 2006; GAVAZZA et al., 2009). Segundo 

Sequeira et al. (1999) e Cardoso et al. (2004) esta é a segunda forma mais 

frequente. 

O linfoma alimentar é caracterizado por infiltrações solitárias ou difusas no 

trato gastrointestinal, com ou sem linfoadenopatia intra-abdominal. A apresentação 

cutânea do linfoma é considerada incomum nos cães e ocorre sob a forma de lesões 

únicas ou múltiplas (WALL, 1974; VAIL e OGILVIE, 2003; NELSON e COUTO, 

2006). Gavazza et al. (2009) relatam igual prevalência do linfoma alimentar e do 

mediastínico, aproximadamente 2% dos casos.  

A apresentação extranodal é considerada rara e pode acometer de qualquer 

órgão ou tecido como bexiga, sistema nervoso, ossos, músculo esquelético, 

coração, testículos, cavidade nasal, olhos, próstata e rins (GIGER  et al., 1989; 

MAINWARING, 1990; MAIOLINO e DEVICO, 2000; HARKIN et al., 2000; SIMS et 

al., 2003; LASCELLES et al., 2003 ; OCARINO et al., 2005; SNEAD, 2005; SNYDER 

et  al., 2006; VAIL e YOUNG, 2007; KESSLER et al., 2008; DATERS et al., 2010). 
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Os sinais clínicos apresentados na forma extranodal do linfoma são 

extremamente variáveis e dependem especificamente do órgão afetado.  O linfoma 

cardíaco determina sinais de tosse, intolerância ao exercício e arritmias nos cães. A 

forma extranodal ocular provoca a formação de nódulos no olho, uveíte, glaucoma, 

hipópio e hifema. Animais com linfoma extranodal renal podem apresentar sinais 

inespecíficos como letargia, anorexia, perda de peso progressiva, podendo ainda 

haver vômito, poliúria e polidipsia em pacientes que desenvolvem insuficiência renal 

(GRAHAM e O’KEEFE, 2003; VAIL e YOUNG, 2007; DALECK et al., 2009). 

As outras formas de linfoma também apresentam sinais clínicos 

inespecíficos como linfadenomegalia generalizada, apatia, diminuição do peso, 

hiporexia, constipação, palidez das membranas mucosas, febre e dispneia. Pode 

haver envolvimento hepático ou esplênico (SEARCY, 1998; CARDOSO et al., 2004; 

NELSON e COUTO, 2006; GAVAZZA et al., 2009). Segundo Gavazza et al. (2009) a 

esplenomegalia é mais comum que a hepatomegalia, aparecendo em 96,5 e 17,5% 

dos casos, respectivamente. Tanto a esplenomegalia como a hepatomegalia 

ocorrem, principalmente, em estágios avançados, por invasão de células linfóides 

neoplásicas. A infiltração na medula óssea ocorre em aproximadamente 50% dos 

cães com linfossarcoma (VAIL e YOUNG, 2007; GAVAZZA et al., 2009). 

Os sinais clínicos e achados do exame físico podem sugerir que o animal 

possui linfoma, mas para o diagnóstico apropriado é importante confirmação 

citológica e histopatológica.  A citologia aspirativa por agulha fina pode diagnosticar 

até 90% dos casos de linfoma canino, entretanto recomenda-se o exame 

histopatológico para diagnóstico conclusivo (VAIL e OGILVIE, 2003; NELSON e 

COUTO, 2006). 



17 
 

Através do exame citohistológico pode-se determinar o padrão de 

crescimento (difuso ou folicular), a constituição celular (pequenas, grandes, clivadas 

ou não clivadas e diferenciação plasmocitária) e o grau de malignidade (baixo, 

médio ou alto). É possível a classificação quanto ao imunofenótipo através de 

imunohistoquímica. Desta forma são classificados em linfoma de célula B, linfoma de 

célula T, linfoma não B/não T e linfoma misto (DALECK et al., 2009). 

Exames complementares como hemograma completo, biópsia de medula 

óssea, radiografias de tórax e abdômen e perfil bioquímico, devem ser solicitados 

como forma de identificar a extensão da doença e como avaliação do estado geral 

do paciente (VAIL e OGILVIE, 2003). 

Os achados hematológicos e bioquímicos dos cães com linfoma são 

altamente variáveis e inespecíficos, sendo a anemia uma das alterações mais 

comumente encontradas no hemograma, podendo estar presente entre 44,44% e 

48,3% dos casos. A anemia, na maioria das vezes, é leve (hematócrito entre 30 e 

37%) e do tipo normocítica normocrômica, e pode acompanhar trombocitopenia 

(CARDOSO et al., 2004; GAVAZZA et al., 2008). 

Leucocitose também é frequente, ocorrendo em até 44% dos cães com 

linfossarcoma. A leucocitose por neutrofilia e linfocitose podem ser decorrentes da 

invasão de células neoplásicas na medula óssea ou de infecções secundária. Outras 

causas de alterações hematológicas são a hipo ou hiperfunção esplênica, 

anormalidades paraneoplásicas imunomediadas e produção local ou sistêmica de 

substâncias bioativas pelas células tumorais (CARDOSO et al., 2004; NELSON e 

COUTO, 2006). 
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A hipercalcemia ocorre entre 7,4 e 26% dos caninos com linfossarcoma. 

Acredita-se que ela decorra da produção de uma proteína semelhante ao 

paratormônio pelas células neoplásicas (CARDOSO et al., 2004; NELSON e 

COUTO, 2006; GAVAZZA et al., 2008).  

A presença de hipercalcemia é importante clinicamente como causa de 

nefropatia hipercalcêmica, em decorrência da precipitação de cálcio nos túbulos 

renais, causando insuficiência renal, e pode auxiliar no controle da resposta à 

terapia (VAIL e OGILVIE, 2003; ETTINGER, 2003; VAIL e YOUNG, 2007).  

Aumento na concentração das enzimas hepáticas ou da bilirrubina pode 

indicar infiltração do linfoma no parênquima hepático.  Elevação das enzimas 

hepáticas também pode ocorrer devido à doença hepática primária concomitante ao 

linfoma. Para diferenciação da causa da elevação de tais enzimas é necessária 

realização de biópsia hepática (CARDOSO et al., 2004; VAIL e YOUNG, 2007).  

A elevação nos valores de ureia e creatinina pode ocorrer em caso de 

desidratação, devido à azotemia pré-renal, ou de forma secundária, em decorrência 

de infiltração neoplásica no rim. A azotemia também pode estar presente se houver 

nefrose hipercalcêmica. O comprometimento funcional dos rins, com apresentação 

de síndrome urêmica, é comum em cães com linfoma renal (VAIL e OGILVIE, 2003; 

VAIL e YOUNG, 2007; CARVALHO e BRUM, 2009). 

A realização de urinálise é importante como forma de avaliação renal. As 

alterações encontradas na urinálise de cães com linfossarcoma são infrequentes, 

podendo existir proteinúria e hematúria, decorrente de doença renal ou inflamação 

do trato urinário inferior, sem aparente correlação direta com linfoma (CARDOSO et 

al., 2004; VAIL e YOUNG, 2007).  
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Cães com linfoma primário renal podem apresentar isostenúria, mas a 

presença de isostenúria em cães azotêmicos com hipercalcemia não deve ser 

necessariamente indicativa de doença renal, pois altos níveis de cálcio podem 

interferir na capacidade de concentração de urina nos túbulos renais por alteração 

no controle do hormônio anti-diurético (ADH). Outros achados laboratoriais como 

hipoglicemia e hipoalbuminemia podem estar presentes em cães com linfoma 

primário renal (SNEAD, 2005; LASCELLS et al., 2003; VAIL e YOUNG, 2007).  

Segundo Cardoso et al. (2004) a hiperglobulinemia ocorre em até 20,37% 

dos cães com linfossarcoma e, provavelmente, seja devido à 

hipergamaglobulinemia. 

As alterações apresentadas nos exames de imagem variam de acordo com 

a forma anatômica do linfoma. Embora não seja possível fechar o diagnóstico de 

linfoma renal somente com radiografia e ultrassonografia, estes exames são 

importantes para localização, dimensionamento e caracterização de aspectos 

morfológicos necessários para início do diagnóstico de neoplasias renais. Além 

disto, ajudam a graduar e avaliar a extensão da doença (VAIL e OGILVIE, 2003; 

CARVALHO e BRUM, 2009). 

A ultrassonografia avalia de forma não invasiva e eficiente o parênquima e 

pelve renal, além de estruturas adjacentes e órgãos abdominais que podem ser 

acometidos por tumores primários ou metástases. Através desse exame pode-se 

localizar e diferenciar massas e cistos, mesmo que sejam de tamanho reduzido e 

ainda não comprometam a arquitetura geral dos rins. O uso de radiografia 

contrastada também pode ser útil na detecção de tumores extranodais renais e 

vesicais (WEAVER, 1976; CARVALHO e BRUM, 2009).   
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Outras alterações ultrassonográficas, como hepatomegalia, esplenomegalia, 

alterações de ecogenicidade no fígado e baço (ecogenicidade mista ou múltiplas 

áreas hipoecóicas), espessamento intestinal, linfadenopatia, massas esplênicas e 

efusão, podem ser encontradas em cães com as diversas formas anatômicas de 

linfomassarcoma (NELSON e COUTO, 2006). 

O diagnostico de linfoma renal é baseado na anamnese, exames 

laboratoriais, de imagem e confirmado através de exame histopatológico. Embora a 

investigação através de exames tenha um custo e demande tempo ela é importante 

para que a doença seja corretamente diagnosticada e classificada desde o início. 

Nos animais com linfoma é fundamental identificar e tratar qualquer complicação 

relacionada ao tumor (DOBSON, 2001; GRAHAM e O’KEEFE, 2003). 

Logo após confirmação do diagnóstico pode ser feito o estadiamento clínico 

do linfossarcoma, proposto pela Organização Mundial da Saúde (Quadro 1) (OWEN, 

1980), que tem como objetivo determinar a extensão da doença. Apesar da sua 

importância, o estadiamento para o linfossarcoma não pode ser utilizado com fator 

prognóstico, já que cães com estágio I têm sobrevida semelhante àqueles com 

estágio IV. Diferença na sobrevida só é notada quando se compara o estadiamento 

de animais com e sem sinais sistêmicos. Cães com sinais sistêmicos possuem uma 

sobrevida significativamente menor que aqueles sem (GREENLEE et al., 1990; 

NELSON e COUTO, 2006). 
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Quadro 1. Estadiamento clínico para animais com linfossarcoma proposto pela 

Organização Mundial da Saúde 

ESTÁGIO* EXTENSÃO 

I Envolvimento de apenas um linfonodo ou tecido linfóide em um 

único órgão, exceto medula óssea 

II Envolvimento de linfonodos da mesma região, com ou sem tonsilas 

III Envolvimento generalizado dos linfonodos 

IV Envolvimento hepático e/ou esplênico com ou sem o estágio III 

V Envolvimento do sangue e medula óssea, com ou sem estágios I a 

IV 

*Cada estágio ainda é subdividido em a) sem sinais clínicos; b) com sinais clínicos 

 

O linfoma é muito responsivo a quimioterapia, apesar da cura ser incomum. 

Existem diversos protocolos quimioterápicos para o tratamento do linfoma, sendo os 

mais utilizados o CHOP, também conhecido como COPA (ciclofosfamida, 

doxorrubicina, vincristina e prednisona) e sua modificação, sem a doxorrubicina, 

conhecido como COP. Protocolos utilizando outros quimioterápicos como L-

asparaginase e mitoxandrona também são utilizados (MELLANBY, HERRTAGE e 

DOBSON, 2002; VAIL e OGILVIE, 2003; DATERS et al., 2010). 

O tratamento quimioterápico do linfossarcoma é, quase sempre, dividido em 

indução da remissão, intensificação, manutenção e reindução da remissão ou 

resgate. O uso dos quimioterápicos é mais intenso durante a fase de indução da 

remissão em comparação com a fase de manutenção. A fase de intensificação é 

feita após a fase de indução da remissão, caso após esta, não se atinja a remissão 
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completa, ou seja, se nem todas as massas tumorais desaparecerem. A fase de 

manutenção é destinada a manter o período de remissão e, geralmente, é feita com 

intervalo de 2 a 3 semanas. Já na fase de resgate são utilizadas novas medicações 

na tentativa de induzir novamente remissão do tumor (ETTINGER, 2003; NELSON e 

COUTO, 2006). 

Após a segunda ou terceira recidiva o número de cães que conseguem nova 

remissão é pequeno. Isto se deve, provavelmente, a resistência natural desenvolvida 

por células tumorais às medicações quimioterápicas (BERGER, 2008). 

Remissão completa utilizando quimioterapia ocorre em 75 a 90% dos cães, 

com média de sobrevida de 6 a 12 meses, a depender do protocolo utilizado. Com 

uso de poliquimioterapia pode-se conseguir sobrevida de até dois anos para 25% 

dos cães tratados. Os cães não tratados vivem cerca de 4 a 6 semanas após o 

diagnóstico (VAIL e OGILVIE, 2003; VAIL e YOUNG, 2007). De acordo com Dobson 

et al. (2001) o estágio clínico do linfoma não influencia na resposta à quimioterapia.  

O linfoma, na maioria das vezes, é considerado como uma doença 

generalizada e requer tratamento sistêmico para que se possa conseguir sobrevida 

e remissão prolongada. Entretanto, no caso de linfoma extranodal pode-se optar por 

terapias locais, incluindo cirurgia ou radioterapia, desde que se mantenha o 

acompanhamento para observação de possível envolvimento sistêmico posterior 

(VAIL e YOUNG, 2007), pois de acordo com Nelson e Couto (2006), o linfoma 

considerado solitário provavelmente já é sistêmico, ou torna-se rapidamente. 

O tratamento preconizado para linfoma primário renal em humanos é a 

nefrectomia do rim afetado, quimioterapia e radioterapia. Este tratamento 
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proporciona boa sobrevida ao paciente, mas no caso de acometimento bilateral o 

prognóstico é ruim (OKUNO et al., 1995). 

Na medicina veterinária não há regra clara para o tratamento de linfomas 

extranodais, incluindo o linfoma primário renal. Nos casos de linfoma extranodal em 

locais passíveis de excisão ou irradiação do tumor, pode-se alcançar a cura, embora 

ela seja rara. Por este motivo, e pelo comportamento agressivo do linfossarcoma, é 

indicada ressecção da massa tumoral extranodal, quando possível, e associação 

com quimioterapia e radioterapia (NELSON e COUTO, 2006). Estes dados divergem 

de Vail e Young (2007), que sugerem a possibilidade de tratamento de linfoma 

extranodal apenas com terapia local. 

O prognóstico da doença depende de fatores como localização anatômica, 

imunofenótipo, resposta inicial à quimioterapia e presença ou não de hipercalcemia 

A sobrevida é menor e o prognóstico desfavorável para os cães sintomáticos, com 

envolvimento da medula óssea, com citopenias significativas, com linfoma de 

linfócitos T, que quase sempre provocam hipercalcemia, ou para cães com linfoma 

de linfócitos com grau histopatológico intermediário ou alto (DALECK et al., 2009; 

VAIL e OGILVIE, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, D.R. Canine Anatomy: A sistematic study. 4.ed. Iowa: Blackwell 
Publishing, 2003. p. 237-238. 

BANKS, W. Urinary System. In:______.J. Applied Veterinary Histology. 3. ed. 
USA: Mosby,1993. Cap 23. 383p. 

BERGER, F.A. Tratamiento de rescate del linfoma canino. AMMVEPE, v. 19, n. 1, p. 
5-8, jan/fev/2008. 

BJORLING, D.E.; GÓMEZ, T.M.C. Cirurgia de rim e ureter. In: BIRCHARD, S.J.; 
SHERDING, R.G. Manual Saunders: Clínica de pequenos animais, 3. ed. São 
Paulo: Roca, 2006. 910p. 

CARDOSO, M.J.L.; MACHADO, L.H.A.; MOUTINHO, F.Q.; PADOVANI, C.R. Sinais 
clínicos do linfoma canino. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 2, p. 19-24, 
2004. 

CARVALHO, M.B. Semiologia do Sistema Urinário. In: FEITOSA, F.L.S. Semiologia 
veterinária: A arte do diagnóstico, 1. ed. São Paulo: Roca, 2006. p. 428. 

CARVALHO, M.B.; BRUM, A.M. Neoplasias do sistema urinário. In:  DALECK, C.R.; 
NARDI, A.B.D.; RODASKI, S .Oncologia em cães e gatos. 1. ed. São Paulo: Roca, 
2009. p.286-390 

DALECK, C.R.; RODIGHER, S.M.; DI NARDI, A.B.; MOTTA, F.R. Linfomas. In: 
DALECK, C.R.; DI NARDI, A.B.; RODASKI, S. Oncologia em cães e gatos. 1. ed. 
São Paulo: Roca, 2009, p.481-505 

DATERS, A.T.; MAULDIN, G.E.; MAULDIN, G.N.; BRODSKY, E.M.; POST, G.S. 
Evaluation of a multidrug chemotherapy protocol with mitoxantrone based 
maintenance (CHOP-MA) for the treatment of canine lymphoma. Veterinary and 
Comparative Oncology, v. 8, n. 1, p. 11-22, 2010. 

DAY, M.J. Review of thymic pathology in 30 cats and 36 dogs. Journal of Small 
Animal Practice, v. 38, n.9, p. 393-403, 1997.  

DOBSON, J.M.; BLACKWOOD, L.B.; MCINNES, E.F.; BOSTOCK, D.E.; NICHOLLS, 
P.; HOATHER, T.M.; TOM, B.D.M. Prognostic variables in canine multicentric 
lymphosarcoma. Journal of Small Animal Practice, v. 42, n. 8, p. 377-384, 2001. 

DOBSON, J.M.; GORMAN, N.T. Canine multicentric lymphoma 1: Clinico-
pathological presentation of the disease. Journal of Small Animal Practice, v. 34, 
n.12, p. 594-598, dez/1993.  

DOBSON, M.J. Princípios da terapia do câncer. In: DUNN, J. K. Tratado de 
Medicina de Pequenos Animais, 1. ed. São Paulo: Roca, 2001. p.1003-1007.  

DYCE, K.M.; SACK, W.O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. 
3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.173-176. 



25 
 
ELLENPORT, C.R. Aparelho urogenital dos carnívoros. In: GETTY, R. Sisson e 
Grossman Anatomia dos Animais Domésticos, 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1986, v.2, p. 1481-1482. 

ETTINGER, S.N. Principles of treatment for canine lymphoma. Clinical Techniques 
in Small Animal Practice, v. 18, n. 2, p. 92-97, 2003. 

FIGHERA, R.A. Causas de morte e razões para eutanásia de cães. 2008. 171f. 
Tese (Doutorado), Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul.  

GAVAZZA, A.; LUBAS, G.; VALORI, E.; GUGLIUCCI, B. Retrospective survey of 
malignant lymphoma cases in the dog: Clinical, therapeutical and prognostic 
features. Veterinary Research Communications, v. 32, n. 1, p. S291-S293, 2008. 

GAVAZZA, A; SACCHINI, F; LUBAS, G; GUGLIUCCI, B; VALORI, E. Clinical, 
laboratory, diagnostic and prognostic aspects of canine lymphoma: a retrospective 
study. Comp. Clin. Pathol., v. 18, p. 291–299, 2009. 

GIGER, U.; EVANS, S.M.; HENDRICK, M.J.; DUDEK, S.M. Orthovoltage 
radiotherapy of primary lymphoma of bone in a dog. Journal of the American 
Veterinary Medical Association, v. 195, n. 5, p. 627-630, Set/89.   

GRAHAM, J.C.; O’KEEFE, D.A. Sarcoma de tecidos moles e mastocitomas. In: 
BICHARD, S. J. ; SHERDING, R. G. Manual Saunders: clínica de pequenos 
animais. 3. ed. São Paulo: Roca, 2003. p. 227-233. 

GREENLEE, P.G.; FILIPPA, D.A.; QUIMBY, F.W.; PATNAIK, A.K.; CALVANO, S.E.; 
MATUS, R.E.; KIMMEL, M.; HURVITZ, A.I.; LIEBERMAN, P.H. Lymphomas in dogs: 
a morphologic, immunologic, and clinical study. Cancer, v. 66, n. 3, p. 480-490, 
1990. 

HARKIN, K.R.; KENNEDY, G.A.; MOORE, W.E.; SCHONING, P. Skeletal muscle 
lymphoma in a bullmastiff. Journal of the American Animal Hospital Association, 
v. 36, n. 1, p. 63-66, 2000.    

HEIYES, H.M.;  TARONE,  R.E.;  CANTOR,  K. P.; JESSEN,  C.R.;  MACCURNIN,  
D.M.; RICHARDSON,  R.C. Case-control  study  of canine  malignant  lymphoma: 
positive  association  with  dog  owner's  use  of  2,4-dichlorophenoxyacetic  acid  
herbicides. Journal National Cancer Institute, v. 83, p. 1226-1231, 1991.  

HJALGRIM, H.; ENGELS, E.A. Infectious aetiology of Hodgkin and non-Hodgkin 
lymphomas: a review of the epidemiological evidence. Journal of Internal Medicine, 
v. 264, n. 6, p. 537-548, 2008. 

KESSLER, M.; KANDEL-TSCHIEDERER, B.; PFLEGHAAR, S.; TASSANI-PRELL, 
M. Primary malignant lymphoma of the urinary bladder in a dog: longterm remission 
following treatment with radiation and chemotherapy. Schweizer Archiv fur 
Tierheilkunde, v. 150, n. 11, p. 565-569, 2008. 

LANG, J. Urinary Tract, In: MANNION, P. Diagnostic Ultrasound in Small Animal 
Practice. 2. ed. Iowa: Blackwell Publishing, 2006, p.109-119. 



26 
 
LASCELLES, B.D.X.; MONNET, E.; LIPTAK, J.M.; JOHNSON, J.; DERNELL, W.S.,  
Surgical treatment of right-sided renal lymphoma with invasion of the caudal vena 
cava. Journal of Small Animal Practice, v. 44, n. 3, p. 135-138, mar/2003.  

MAINWARING, C.J. Primary lymphoma of the prostate in a dog. Journal of Small 
Animal Practice, v. 31, n. 12, p. 617– 619, dez/1990. 

MAIOLINO, P.; DEVICO, G. Primary Epitheliotropic T-cell Lymphoma of the Urinary 
Bladder in a Dog. Veterinary Pathology, v. 37, n. 2, p. 184-186, 2000. 

MELLANBY, R.J.; HERRTAGE, M.E.; DOBSON, J.M. Treatment of canine lymphoma 
by veterinarians in first opinion practice in England. Journal of Small Animal 
Practice, v. 43, n. 5, p.198-202, 2002. 

MELLO, G. W. S.; CARVALHO, C. J. S.; SOUZA, F. A. L.; PIRES, L. V.; PINHO, F. 
A.; SILVA, L.S.; COSTA, F.A.L.; SILVA, S.M.M.S. Características anatomoclínicas e 
uso da citologia em linfomas caninos. In: Anais do Conbravet, 2008. 

MEUTEN, D.J. Tumors of the Urinary System. In:_______. Tumor in Domestical 
Animals. 4. th. Iowa: Blackwell Publishing, 2002, Cap 10. 509p. 

MIURA, T.; MARUYAMA, H.; SAKAI, M.; TAKAHASHI, T.; KOIE, H.; YAMAYA, Y.; 
SHIBUYA, H.; SATO, T.; WATARI, T.; TOKURIKI, M.; HASEGAWA, A. Endoscopic 
findings on alimentary lymphoma in 7 dogs. Journal of Veterinary Medical Science, 
v. 66, n. 5, p. 577-580, 2004. 

MORENO, K.; BRACARENSE, A.P.F.R.L. Estudo retrospectivo de linfoma canino no 
período de 1990 - 2004 na região norte do Paraná. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci, v. 
44, p. 46-52, 2007. 

NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Linfoma em gatos e cães. In:_______. Medicina 
interna de pequenos animais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, Cap 82. 
p.1087-1096. 

OCARINO, N.M.; SILVA, A.E.; SERAKIDES, R.; MELO, E.G.; FRANÇA, S.A.; 
PAIXÃO, T.A. Linfoma ósseo em cão.  Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, v. 57, n. 1, 
fev/2005. 

OKUNO, S.H.; HOYER, M.D.; RISTOW, B.S.K. Primary Renal Non-Hodgkin’s 
Lymphoma: An  unusual extranodal site. Cancer, v. 75, n. 9, p. 2258-2261, 1995. 

OWEN, L. TNM Classification of tumors in domestic animals. Geneva: World Health 
Organization. p. 46-47. 1980. 

PUJOL, E.; SERRES, F. A case of digestive tract lymphoma in a dog. Point 
Veterinaire, v. 37, n. 268, p. 66-69, set/2006. 

REECE, W. Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animal. 4.th. Iowa: 
Wiley Blackwell, 2009. p.321-319.  

RODDIE, C.; PEGGS, K. Hodgkin’s lymphoma. Medicine, v. 37, n. 4 (2/2), p. 208-
211 abril/2009. 



27 
 
SEARCY, G.P. Sistema hematopoético. In: CARLTON, W.W., GAVIN, M.D.M. 
Patologia Veterinária Especial de Thomson. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 
345-347. 

SEQUEIRA, J.L.; FRANCO, M.; BANDARRA, E.P.; FIGUEIREDO, L.M.A.; ROCHA, 
N.S. Características anatomoclínicas dos linfomas caninos na região de Botucatu. 
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, v. 51, n. 3, jun/1999. 

SHELTON,G.H.; GRANT, C.K.; COTTER, S.M.; GARDNER, H.J.; DIGIACOMO, R.F. 
Feline immunodeficiency virus and Feline leukemia virus infections and their 
relationships to lymphoid malignancies in cats: A retrospective study (1968-1988). 
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, v. 3, n. 6, p. 623-630, 1990.    

SIMS, C.S.; TOBIAS, A.H.; HAYDEN, D.W.; FINE, D.M.; BORJESSON, D.L.; AIRD, 
B. Pericardial Effusion Due to Primary Cardiac Lymphosarcoma in a Dog. Journal of 
Veterinary Internal Medicine, v. 17, n. 6, p. 923-927, nov/2003.   

SMITH, B.J. Kidneys, Ureteres, and Adrenal Glands. In:_______. Canine Anatomy 
1.st. Philadelphia: Lippincott Willian & Wilkins, 1999. Cap. 47. 441p  

SNEAD, E.C. A case of bilateral renal lymphosarcoma with secondary polycythaemia 
and paraneoplastic syndromes of hypoglycaemia and uveitis in an English Springer 
Spaniel. Veterinary and Comparative Oncology, v. 3, n. 3, p. 139-144, set/2005. 

SNYDER, J.M.; SHOFER, F.S.; WINKLE, T.J.V.; MASSICOTTE, C. Canine 
Intracranial Primary Neoplasia: 173 Cases (1986–2003). Journal of Veterinary 
Internal Medicine, v. 20, n. 3, p. 669-675, 2006. 

STARRAK, G.S.; BERRY, C.R.; PAGE, R.L.; JOHNSON, J.L.; THRALL, D.E. 
Correlation between thoracic radiographic changes and remission/survival duration in 
270 dogs with lymphosarcoma. Veterinary Radiology and Ultrasound, v. 38, n. 6, 
p. 411-418, 1997. 

SUEIRO, F.A.R. Linfomas caninos: Estudo morfológico e imunoistoquímico de 
55 casos e correlação com da imunoexpressão da proteína p53. 2004. 48f. Tese 
(Doutorado)- Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 

TESKE, E.; DE-VOS, J.P.; EGBERINK, H.F.; VOS, J.H. Clustering in canine 
malignant lymphoma. Veterinary Quarterly, v. 16, n. 2, p. 134-136, jun/1994.    

VAIL, D. M.; OGILVIE, G. K. Neoplasias linfóides. In: BICHARD, S. J.; SHERDING, 
R. G. Manual saunders: clínica de pequenos animais. 3.ed. São Paulo: Roca, 
2003. p.227-233. 

VAIL, D.M.; YOUNG, K.M. Hematopoietic Tumors. In: WITHROW, S.; VAIL, D. 
Withrow and Macewen’s Small Animal- Clinical oncology, 4.th.USA: Elsevier, 
2007. p. 700-726. 

VERLANDER, J.W. Fisiologia renal. In: CUNNINGHAM, J.G.; KLEIN, B.G. 
Fisiologia dos animais Domésticos, 4.ed. Espanha: Elsevier Sauders, 2009. 
p.527-547. 

VERLANDER, J.W. Urinary System. In: EURELL, J.A.; FRAPPIER, B.L. Textbook of 
Veterinary Histology, 6.th. USA: Blackwell Publishing, 2006, p.212-215. 



28 
 
VEZZALI, E.; PARODI, A.L.; MARCATO, P.S.; BETTIFNI, G. Histopathologic 
classification of 171cases of canine and feline non-Hodgkin lymphoma according to 
the WHO. Veterinary and Comparative Oncology, v. 8, n. 1, p. 38-49, 2010. 

WALL,  A.E. Cutaneous lymphosarcoma in a Shetland collie. Veterinary Record, v. 
95, n. 7, p. 150-151, 1974.  

WEAVER, A.D. Radiological diagnosis and prognosis of primary abdominal 
neoplasia in the dog. Journal of Small Animal Practice, v. 17, n. 6, p. 357-363, 
1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Linfoma primário renal em cão: relato de caso 

 

 
RESUMO 
 
Os tumores renais primários são considerados incomuns nos cães, sendo mais 
frequentes as metástases de neoplasias como melanoma, hemangiossarcoma, 
mastocitoma, carcinoma e linfoma. O linfoma canino é uma neoplasia linfóide, de 
origem multifatorial, decorrente da transformação maligna de linfócitos, que ocorre 
em qualquer órgão, principalmente nos linfonodos, fígado, timo e baço. A média de 
idade dos animais acometidos é de 6 a 9 anos de idade e algumas raças são mais 
predispostas. A forma anatômica extranodal do linfoma é considerada rara e pode 
acometer diversos órgãos como coração, próstata, sistema nervoso, olhos, ossos, 
testículos, bexiga e rins. O objetivo do presente relato é descrever o caso de um 
canino, fêmea, da raça Pit Bull, com seis anos de idade, com linfoma primário renal, 
atendido no Setor de Cirurgia do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade 
Federal da Bahia (Hospmev-UFBA). Como queixa principal descreveu-se hematúria 
e urina de consistência espessa. Os exames laboratoriais revelaram azotemia, 
leucocitose e linfopenia, e o ultrassom demonstrou processo expansivo renal, sem 
que houvesse alteração significativa nos demais órgãos. O cão foi submetido à 
laparotomia exploratória onde foi visualizada renomegalia direita. Foi realizada 
nefrectomia unilateral direita e o rim enviado para exame histopatológico. Na 
microscopia foi observada infiltração maciça de linfócitos neoplásicos, com núcleos 
pleomórficos e alto índice de mitose. Além disto, foram visualizados vasos linfáticos 
com inúmeras células neoplásicas, revelando diagnóstico de linfoma. O animal 
permanece vivo mesmo sete meses após o diagnóstico.  

 

Palavras chave: linfossarcoma, neoplasia, extranodal  

 

 

INTRODUÇÃO 

As neoplasias primárias renais em cães e gatos são consideradas incomuns, 

correspondendo a menos de 2% de todas as neoplasias, sendo na maioria das 

vezes maligna. Metástase renal proveniente de hemangiossarcoma, melanoma, 

mastocitoma, carcinoma e linfoma são mais frequentemente observadas (1,2). 
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O linfoma canino é a neoplasia hematopoética mais comum nos cães e 

ocorre devido à transformação maligna de linfócitos, sendo primariamente originado 

em órgãos linfoides como linfonodos, fígado e baço, contudo pode se desenvolver 

em qualquer órgão (3,4).  

A média de idade dos cães acometidos por linfossarcoma é de 6 a 9 anos. 

Algumas raças são mais acometidas como Pastor Alemão, Boxer, Cocker Spaniel, 

Golden Retriever, Yorkshire e Labrador, não tendo sido observada predisposição 

sexual (5,6,7,8,9,10,11,12). 

O linfoma canino é classificado de acordo com sua localização anatômica 

em multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal, sendo esta a forma 

mais rara da doença (4,13,14). 

A apresentação extranodal pode acometer de qualquer órgão ou tecido a 

exemplo do coração, músculo esquelético, testículos, cavidade nasal, bexiga, 

sistema nervoso, ossos, olhos, próstata e rins (11,15,16,17,18,19,20,21,22,23). 

Assim como nos seres humanos, nos cães, o linfoma primário renal é raro e 

sua existência é considerada controversa, havendo na literatura poucos relatos 

desta forma extranodal em cães (17,19, 24).  

Os sinais clínicos de cães com linfoma primário renal são inespecíficos e 

variáveis e incluem poliúria, polidipsia, anorexia, letargia, perda de peso e vômitos. 

O diagnóstico é baseado nos achados do exame clínico, laboratorial e de imagem e 

pode ser confirmado com exame citológico e histopatológico (1,4).  
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O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um canino com linfoma 

primário renal atendido no Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

da Bahia (Hospmev/UFBA). 

 

RELATO DE CASO 

Em outubro de 2009, foi atendida no Hospital de Medicina Veterinária da 

UFBA (Hospmev-UFBA) uma fêmea canina, da raça Pit Bull, com seis anos de 

idade, pesando 26,3 kg., encaminhada ao HOSPMEV por um médico veterinário 

autônomo, com diagnóstico presuntivo de nefropatia, com processo 

expansivo/neoplásico do rim direito. 

O animal foi submetido à criteriosa avaliação clínica e posteriormente foram 

analisados os exames laboratoriais anteriormente realizados, entre eles o 

hemograma, bioquímica renal (ureia e creatinina) e hepática (alanina 

aminotransferase-ALT e fosfatase alcalina-FA), e exame ultrassonográfico da região 

abdominal. 

Ao exame clínico, além da queixa clínica de hematúria, observou-se 

aumento de volume intra-abdominal e discreto desconforto abdominal à palpação. 

Evidenciou-se no hemograma leucocitose com monocitose e linfopenia. A 

bioquímica hepática mostrava-se dentro dos valores de referência para espécie e na 

bioquímica sérica renal foi verificado pequeno aumento da creatinina, cujo valor era 

de 1,8mg/dL (valor de referência 0,5-1,5mg/dL).  

O exame ultrassonográfico denotou rim direito com dimensões aumentadas, 

formato irregular, aspecto hipoecogênico, com desorganização completa da 
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estrutura interna, sugestivo de nefropatia crônica com processo 

expansivo/neoplásico (Figura 1). Os demais órgãos estavam sem alterações dignas 

de nota. 

De posse destes achados, exames radiográficos da cavidade torácica foram 

realizados para pesquisa de possíveis metástases pulmonares, não se evidenciando 

quaisquer indícios de disseminação neoplásica. 

Para conclusão diagnóstica indicou-se a laparotomia exploratória para 

avaliação da cavidade abdominal e de todo do sistema urinário, particularmente das 

alterações evidenciadas no exame ultrassonográfico. 

Sessenta minutos antes do procedimento cirúrgico, o animal recebeu 

medicação antimicrobiana (enrofloxacina 5mg/kg-1)a, por via intramuscular, e 

antinflamatória (meloxicam 0,2mg/kg-1)b , por via intravenosa. O protocolo anestésico 

incluiu a associação de acepromazina (0,05mg/kg-1)c e cloridrato de meperidina 

(4mg/kg-1)d, por via intramuscular como medicação pré-anestésica (MPA), indução 

anestésica com propofol (4mg/kg-1)e e manutenção anestésica com isoflurano em 

circuito semiaberto. 

Para a realização do procedimento cirúrgico o animal foi posicionado em 

decúbito dorsal. Foi então feita assepsia cirúrgica da região abdominal com álcool 

70%, seguido de polivinilpirrolidona iodo (PVPI). Após a colocação dos panos de 

campo, foi realizada incisão cutânea pré-retro umbilical, divulsionamento do tecido 

celular subcutâneo e colocação dos panos de campo acessórios. Em seguida deu-

se a abertura da cavidade abdominal através de incisão da linha alba. À inspeção da 

cavidade, observou-se: presença de liquido sero-saguinolento, presença de 

significativo aumento intra-abdominal, ocupando o antímero direito do abdome 
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médio-cranial, acentuada vascularização, aderido e envolto pelo omento maior.  

Após cuidadoso divulsionamento das aderências presentes, constatou-se tratar-se 

do rim, que apresentava íntima aderência com à veia cava caudal.  O órgão foi 

completamente liberado de suas aderências e foi conduzida a nefrectomia unilateral 

direita, conforme técnica padrão (25). Além de todo trato urinário, os demais órgãos 

abdominais foram inspecionados, não se observando quaisquer alterações dignas 

de nota.  

 

Figura 1. Linfoma primário renal em rim direito de cão. Imagem ultrassonográfica de 
rim direito de fêmea canina, da raça Pit Bull, com seis anos de idade, 
mostrando rim direito com dimensões aumentadas, formato irregular, 
aspecto hipoecogênico, com desorganização completa da estrutura interna, 
sugestivo de nefropatia crônica com processo expansivo/neoplásico 

 
 
 
 

a) Enropet injetável 2,5% ®, Enrofloxacino, Vetbrands 
b) Maxicam injetável 0,2% ®,Meloxicam, Ourofino 
c) Acepran 0,2% ®, Acepromazina, Vetnil 
d) Dolosal 50mg/ml ®, Cloridrato de Petidina, Cristália 
e) Fresofol 1%®, Propofol, Fresenius 
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A síntese da cavidade abdominal foi realizada com fio absorvível, sendo 

empregada sutura em “X” para parede abdominal, sutura intradérmica e sutura 

isolada simples com fio de náilon para síntese de pele. 

No pós-operatório, foi mantida a antibioticoterapia anteriormente prescrita por 

um período de sete dias, assim como a terapia antiinflamatória por mais quatro dias. 

Instituiu-se também terapia analgésica com cloridrato de tramadol, por via oral, na 

dose de 2mg/kg-1, a cada 12 horas, por três dias. Além disso, foi indicada dieta 

exclusiva com ração para pacientes com alterações renais. Avaliações clínicas foram 

feitas no 4º, 13º e 27º dia de pós-cirúrgico. Após esse período, informações sobre a 

evolução clínica foram adquiridas por via telefônica ou visitas esporádicas.  

O rim direito foi enviado para diagnóstico histopatológico. Na macroscopia as 

dimensões eram de 15,5 x 9,0 x 6,5 cm e o peso de 800 gramas.  A superfície 

externa era lisa, de cor branco-avermelhada, com algumas saliências avermelhadas 

e com uma área hemorrágica dorsal recoberta parcialmente por material fibrinoso 

(Figura 2). Após secção sagital observou-se um hematoma subcapsular e a 

superfície interna tinha coloração brancacenta difusa, com pontilhado hemorrágico, 

sem definições entre as zonas. Centralmente havia uma massa esponjosa 

amarelada com os bordos em relevo e a pelve acentuadamente dilatada contendo 

coágulo sanguíneo (Figura 3).  
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Figura 2. Linfoma primário renal em rim direito de cão. Aspectos macroscópicos do rim 
direito mostrando aumento de volume com superfície externa lisa, de cor 
branco-avermelhada, com saliências avermelhadas e com uma área 
hemorrágica dorsal recoberta parcialmente por material fibrinoso 

 

Figura 3. Linfoma primário renal em rim direito de cão. Secção sagital do rim direito. 
Presença de hematoma subcapsular, área brancacenta central, pontos 
hemorrágicos e ausência de definição córtico-medular 
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À microscopia foi observada infiltração maciça de células neoplásicas 

pleomóficas, poligonais, com escasso citoplasma eosinofílico, sustentadas por feixes 

de estroma conjuntivo pouco vascularizados, substituindo estruturas 

parenquimatosas (Figura 4). Os núcleos eram pleomórficos (redondos, ovóides, 

fusiformes ou poligonais), ora com cromatina densa, ora granular e hipercromados 

(Figura 5). O índice mitótico era elevado, 17 mitoses por campo, com algumas 

mitoses atípicas. Havia ainda extensas áreas de hemorragia e necrose, delimitadas 

por proliferação conjuntiva fibrosa. Vasos linfáticos continham inúmeras células 

neoplásicas intraluminais (Figura 6).  

 

 

Figura 4. Linfoma primário renal em rim direito de cão. Parênquima renal com 
infiltração maciça de linfócitos neoplásicos (Objetiva 4x). No detalhe estroma 
conjuntivo sustentando as células neoplásicas (Detalhe: objetiva 10x) 
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Figura 5. Linfoma primário renal em rim direito de cão. Infiltração de linfócitos atípicos 
no parênquima renal (objetiva 40x). Pleomorfismo dos núcleos de linfócitos 
neoplásicos (Objetiva 100x) 

 

Figura 6. Linfoma primário renal em cão. Linfócitos neoplásicos no lúmen do vaso 
linfático (Objetiva 40x) 
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No 4º e 13º dia após a cirurgia o animal retornou ao hospital para 

reavaliação clínica. No exame clínico não foram observadas alterações dignas de 

nota. Nestas ocasiões foram coletados novos exames de hemograma, ureia e 

creatinina. A bioquímica sérica renal evidenciou azotemia discreta e o hemograma 

não mostrou alterações. Os pontos foram retirados 13 dias após a cirurgia. No 27º 

dia de pós-operatório foi realizada nova ultrassonografia abdominal, cujo resultado 

não evidenciou alterações.  

Sete meses após a cirurgia o animal foi submetido a novo exame clínico. 

Segundo a proprietária, durante este período de pós-operatório, o animal não 

apresentou quaisquer evidências de alterações clínicas, apesar de não ter recebido 

a ração para pacientes com alterações renais, como indicado. Nada se constatou no 

exame clínico e complementares, além de um discreto aumento da creatinina, cujo 

valor era de 1,6mg/dL (valor de referência 0,5-1,5mg/dL).  

 

DISCUSSÃO 

O linfoma renal primário em cães é extremamente raro e os relatos de 

literatura são escassos. Na medicina humana, apesar do número significativo de 

casos relatados, é questionável se todos os relatos são mesmo de linfoma primário 

renal, uma vez que a investigação da doença extrarenal nem sempre é completa e 

algumas vezes faltam estudos posteriores à morte (17,19,24,26).  

A existência do linfossarcoma primário renal é considerada incerta, pois não 

há irrigação linfática no parênquima renal e há contradições se a doença é primária 

ou uma manifestação inicial de uma progressão sistêmica rápida (24,27,28). 

Acredita-se que um processo inflamatório inicial recrute células linfoides ao 
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parênquima renal antes da ocorrência de transformação neoplásica, fato 

demonstrado ao ser feita correlação do linfoma de tireóide com a Tireoidite de 

Hashimoto (29,30).   

Na medicina veterinária, a imunossupressão causada pela erliquiose crônica 

foi sugerida como sendo provável fator contribuinte para o aparecimento de linfoma 

primário renal (31). A fase crônica da erliquiose caracteriza-se por perda de peso, 

febre, linfoadenopatia generalizada, sangramentos espontâneos, palidez das 

membranas mucosas, uveíte, poliartrite e por alterações laboratoriais como anemia, 

trombocitopenia, linfopenia ou linfocitose (32). A cidade de Salvador é endêmica 

para erliquiose, mas não foram evidenciadas alterações clínicas ou laboratoriais, 

durante os sete meses pós-cirurgico, que sugerissem que esta doença pudesse 

estar relacionada ao linfoma primário renal neste caso.   

Acredita-se que este seja mais um caso de linfoma primário renal, uma vez 

que o aumento renal unilateral não era decorrente de causas obstrutivas, não foi 

encontrada nenhuma evidência de linfoma em outra região do corpo, através dos 

exames realizados e da inspeção da cavidade abdominal durante a cirurgia, e o 

resultado do histopatológico mostrou infiltração linfomatosa no rim direito, 

corroborando com os critérios propostos na literatura para diagnóstico de linfoma 

primário renal (33). 

O animal do presente relato era um canino com seis anos de idade, 

refletindo os dados encontrados na literatura que referem maior ocorrência de 

linfoma em cães entre 6 e 9 anos (5,6,8,9). Não há na literatura dados específicos 

sobre a idade média de animais com linfoma primário renal. 
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Cães com linfoma primário renal podem apresentar leucocitose por 

neutrofilia, monocitose, anemia ou policitemia. Estas alterações decorrem de 

inflamação crônica (17,19,34). O hemograma inicial do animal deste relato 

apresentava leucocitose por neutrofilia, linfopenia e monocitose, corroborando com 

os achados da literatura. 

A hematúria pode ser vista em processos inflamatórios, infecciosos, traumas 

ou neoplasias afetando o trato urinário, ou pode ocorrer de forma secundária a cistos 

renais ou alterações na coagulação. Alterações urinárias que ocorrem em cães com 

linfoma primário renal incluem hematúria, isostenúria e proteinúria (17,19,26). A 

hematúria provocada por neoplasias renais é incomum, a menos que haja invasão 

da pelve renal (2).  Apesar de não ter sido autorizada pela proprietária a realização 

de urinálise e urocultura para maiores investigações, acredita-se que a hematúria 

apresentada pelo animal em questão era decorrente do linfoma renal, uma vez foi 

observada invasão neoplásica do rim como um todo, coágulos sanguíneos na pelve 

e após a nefrectomia o animal não apresentou mais hematúria. 

A elevação das enzimas hepáticas alanina aminotransferase (ALT), 

fosfatase alcalina (FA) e gama glutamil transferase (GGT) pode estar relacionada à 

proliferação neoplásica no fígado ou a uma doença hepática concomitante ao 

linfoma (34). A ausência de alterações hepáticas visíveis ao ultrassom, associadas 

ao resultado normal das enzimas hepáticas, sugere que não havia proliferação 

neoplásica em fígado ou doença hepática em concomitante no animal deste relato. 

O uso da ultrassonografia é importante para detecção de massas renais. 

Entretanto, nem todas as neoplasias renais causam alterações ultrassonográficas 

relevantes no momento do diagnóstico. Os achados nos exames de imagem de 
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animais com linfoma renal incluem renomegalia, massas renais, hidronefrose e 

perda da definição córtico-medular e da arquitetura renal (1,2,19). A ultrassonografia 

realizada no animal em questão demonstrou dimensão renal aumentada, ausência 

de definição córtico-medular e desorganização da arquitetura interna do rim, sendo 

muito útil na revelação de um processo expansivo, localizado no rim direito, 

sugestivo de neoplasia.  

A confirmação de neoplasia e detecção do tipo de neoplasia só foi a possível 

através do exame histopatológico do rim afetado. No exame histopatológico de 

linfoma primário renal pode ser encontrada infiltração difusa de células tumorais pelo 

parênquima, com citoplasma escasso e núcleos grandes, escuros, redondos e 

hipercromáticos. Podendo ser ainda visualizada mitoses atípicas e áreas de necrose 

(24,26). O resultado do histopatológico do presente animal demonstrou maciça 

infiltração de linfócitos neoplásicos com citoplasma era escasso, núcleos 

pleomórficos e hipercromados, alguns deles redondos, com mitoses atípicas e áreas 

de necrose, corroborando com os dados da literatura. 

O tratamento dos pacientes humanos com linfoma renal primário é bem 

estabelecido, sendo recomendada a nefrectomia do rim afetado e quimioterapia, 

com ou sem radioterapia (27,35). Entretanto, não há nenhum protocolo específico de 

tratamento para o linfoma primário renal em cães (17).  

Quando possível, deve-se fazer a excisão cirúrgica de um linfoma 

extranodal, quimioterapia e tratamento radioterápico, devido ao comportamento 

altamente maligno do tumor. O tratamento somente com a excisão cirúrgica do 

linfoma extranodal ou radioterapia pode levar à cura, embora ela seja extremamente 

rara (4). 
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Durante a laparotomia exploratória, não se sabia que a neoplasia renal do 

canino em questão era um linfoma, mas devido às alterações renais significativas de 

tamanho, formato e coloração, além da aderência à veia cava caudal, optou-se pela 

nefrectomia do rim direito. Ao contrário do caso de um canino com linfoma primário 

no rim direito, descrito na literatura (17), no atual relato não houve invasão da veia 

cava caudal, apenas aderência a ela, desta forma não foi necessária sua 

reconstituição.  

O prognóstico de humanos com a forma extranodal do linfoma localizado 

nos rins é ruim e a sobrevida por mais de um ano é considerada rara (36). Por ser 

extremamente raro, pouco se sabe sobre a sobrevida de cães com linfoma renal 

primário. 

A comparação da sobrevida da cadela deste relato com o único caso de 

tratamento de linfoma primário renal, somente com nefrectomia, não foi possível, 

pois o cão relatado na literatura (17), foi eutanasiado por complicações pós 

anestésicas, dois dias após a cirurgia. 

A maior sobrevida relatada em cães com linfoma primário renal foi de cerca 

de oito semanas em um cão com acometimento bilateral, submetido à quimioterapia 

utilizando vincristina, prednisona e ciclofosfamida (19).  Não é possível realizar 

comparação equivalente ao animal do presente relato, uma vez que o acometimento 

bilateral proporciona pior prognóstico, além disto, o canino não foi tratado com 

quimioterapia por opção da proprietária. 

Diferentemente da invasão neoplásica do linfoma primário renal nos 

pulmões, coração, pâncreas, trato digestório e ovários descrita na literatura (26), no 
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animal aqui relatado não houveram metástases detectadas nos exames realizados, 

mesmo após sete meses do procedimento cirúrgico. 

A média de sobrevida de cães, com as diversas formas anatômicas de 

linfoma, tratados com poliquimioterapia, é de 6 a 12 meses (22). Sete meses após o 

procedimento cirúrgico o animal encontrava-se clinicamente bem e não havia 

alterações nos exames, exceto na bioquímica sérica renal. A creatinina manteve-se 

estável ao longo dos meses, mas com discreto aumento, provavelmente por que o 

animal não estava se alimentando com dieta específica para pacientes com 

alterações renais. 

 

CONCLUSÃO 

O tratamento somente com cirurgia foi eficaz de forma a proporcionar 

sobrevida semelhante àqueles cães, com outras formas anatômicas de linfoma, 

tratados com quimioterapia. 

Apesar do animal deste relato ter sido tratado somente com nefrectomia, e 

ter permanecido bem sete meses após a cirurgia, a agressividade do linfoma 

primário renal não deve ser subestimada e o tratamento desta forma extranodal 

deve ser realizado com nefrectomia, quando o acometimento for unilateral, seguido 

de quimioterapia.  

Os achados clínicos, laboratoriais, dos exames de imagem e histopatológico 

permitem concluir que este é mais um caso de linfoma primário renal em cão 

relatado na literatura. 
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