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1. RESUMO. 

As coagulopatias em cães com neoplasias são frequentemente observadas; o estado 

de hipercoagulabilidade em cães com câncer é descrito há mais de 130 anos, podendo 

ser uma importante ferramenta para a determinação de um prognóstico preciso. 

Portanto, não é raro a hipocoagulabilidade em cães com tumores; o principal distúrbio 

encontrado mediante aos testes de coagulação, é referente a plaquetas. A presença 

de trombocitose ou trombocitopenia em alguns pacientes, revela a influência tumoral 

a estes fragmentos celulares, sendo assim o mecanismo primário ao desenvolvimento 

de diversas coagulopatias. O objetivo deste estudo, é constatar se há correlação entre 

células tumorais e alterações no trombograma de nove pacientes com linfoma. Para 

isto, utilizamos um contador automático de plaquetas. 

 

2. INTRODUÇÃO. 

 A incidência de resultados laboratoriais que indicam um estado de 

hipercoagulabilidade ou hipocoagulabilidade em pacientes com câncer tem 

aumentado significantemente. Em pelo menos 50% dos pacientes com tumores 

malignos nota-se a presença de anormalidades na contagem de plaquetas, e esta 

porcentagem subiu para 90% em animais que possuíam metástase1. As neoplasias 

hematopoiéticas como os linfomas, as leucemias e o mieloma múltiplo podem 

acarretar no aumento de imunoglobulinas, causando aumento na viscosidade 

plasmática interferindo na função plaquetária; desta forma alguns fatores de 

coagulação podem ser inibidos, ocasionando diátese hemorrágica2,3,4. A 

trombocitopenia, identificada como síndrome paraneoplásica, é a anormalidade 

hemostática mais significativa em cães portadores de neoplasias, sendo comumente 

associada a pacientes com linfoma; é frequentemente observada em decorrência de 

mielofitise, esplenomegalia ou, raramente, de natureza imuno-mediada5. Neel et al., 

(2012) constatou que a ocorrência de linfoma é a segunda maior causa que pode 

provocar trombocitose em cães6. No presente estudo, pretendemos observar se há ou 

não alterações em quantidades de plaquetas circulantes em cães com linfoma, e se 

esta neoplasia é capaz de provocar alterações na hemostasia destes cães. 

 

3. OBJETIVOS   



O objetivo deste estudo é avaliar a contagem de plaquetas em cães com linfoma para 

análise da presença de trombocitose ou trombocitopenia, a fim de descobrir se podem 

existir complicações trans e pós cirúrgicas. 

 

4. METODOLOGIA   

 4.1 - Animais:  

Foram inclusos neste estudo dez cães de qualquer raça e idade, atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade de Franca, durante agosto de 2013 a agosto de 2014, 

com diagnóstico citológico e ou histopatológico de linfoma. 

 4.2 - Coleta e armazenamento de sangue: 

A coleta de sangue foi realizada antes de o paciente receber tratamento 

medicamentoso ou cirúrgico. As amostras de sangue foram obtidas da veia jugular de 

cada paciente, utilizando-se seringa de 10mL e agulha calibre 25x7. As amostras 

foram transferidas para um tubo contendo anticoagulante EDTA (ácido etilenodiamino 

tetra-acético) e destinada à contagem de plaquetas. 

 4.3 - Contagem de plaquetas:  

As contagens de plaquetas foram realizadas no laboratório de análises clínicas do 

Centro Avançado de Veterinária (Ribeirão Preto-SP), mediante um contador 

automático de células (BC 2800VET, Mindray).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizados nove cães do canil da Universidade de Franca para coleta de sangue 

para posterior análise de plaquetas; assim foi formado o grupo controle. Obtivemos 

dados de nove pacientes durante agosto de 2013 a agosto de 2014 com diagnóstico 

citológico e/ou histopatológico de linfoma, onde foram observadas alterações em cinco 

trombogramas. Excluímos os animais com histórico de utilização prévia de anti-

inflamatórios e/ou com suspeita de hemoparasitoses, não adicionando aqueles que 

foram submetidos a tratamentos com quimioterápicos ou corticosteroides. Foi 

realizada anamnese observando idade e raças. Após toda a análise física do animal, 

foi realizada a coleta de sangue para realização do exame.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A média do grupo controle foi de 294x10³±114 plaquetas/mm³ sangue. Os valores 

extremos entre o grupo controle foram de “444x10³” e 134x10³ plaquetas/mm³ de 



sangue”. A média de idade foi de 3,2 anos±0,7; estes animais eram da raça Beagle 

(n=8) e sem raça definida (n=1), distribuidos em quatro machos e cinco fêmeas. A 

média de idade do grupo linfoma foi de 8,4 anos±4,61. Entre as raças, os sem raça 

definida foram os mais acometidos (n=4), seguidos por Rottweiler (n=2), Poodle (n=1), 

Maltês (n=1) e Fox paulistinha (n=1), distribuidos em cinco machos e quatro fêmeas. 

Estes animais não apresentaram valores anormais em outros testes de coagulação. 

Dentre os nove animais avaliados com linfoma, cinco demonstraram alterações na 

contagem de plaquetas; em dois pacientes o trombograma apontou para 

trombocitopenia – sendo que em um destes animais, obtivemos valor extremo (10.000 

plaquetas/mm³ de sangue) –. Nos outros 3 pacientes com alterações no exame, 

notamos a presença de trombocitose, também apresentando valores extremos 

(1.077.000 plaquetas/mm³ de sangue). A média de plaquetas do grupo foi de 

366x10³±331, a dos animais com trombocitose foi de 753x10³±280, e a dos que 

portavam trombocitopenia foi de 65x10³±77; valores bem diferenciados comparado 

aos cães do grupo controle. Estes pacientes também apresentaram anormalidades 

em outros testes de coagulação. Portanto é possível concluir que cães com linfoma 

podem apresentar distúrbios em testes de coagulação, o que aumenta a possibilidade 

de desenvolvimento de diversas coagulopatias; porém é necessária maior 

investigação com um número maior de animais. 
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