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1. RESUMO 

Distúrbios hemostáticos são relatados em cães com diferentes tipos de neoplasias. 

Entretanto, inicialmente, as alterações hemostáticas podem não se manifestar 

clinicamente¹, justificando a necessidade da realização de testes de coagulação antes 

do distúrbio tromboembólico ou hemorragia se desenvolverem. Um recente estudo² 

revelou que dos 80 cães com trombose da veia esplênica, 43 (54%) apresentavam 

neoplasia. Embora a hipercoagulabilidade e o tromboembolismo sejam mais comuns, 

hipocoagulabilidade e hemorragia ocorrem, porém com menor frequência³. O objetivo 

deste estudo, é constatar se há correlação entre células tumorais e alterações no 

coagulograma de nove pacientes com linfoma. Para isto, utilizamos um contador 

automático de plaquetas, coagulômetro (COAG 1000, Wama). 

2 . INTRODUÇÃO 

A incidência de resultados laboratoriais que indicam um estado de 

hipercoagulabilidade ou hipocoagulabilidade em pacientes com câncer tem 

aumentado significantemente. A maioria dos pacientes oncológicos desenvolve 

coagulação intravascular disseminada (CID) crônica assintomática4, manifestada por 

trombocitopenia, prolongamento do tempo de tromboplastina parcial ativada e 

redução de fibrinogênio, mesmo diante da ausência de um quadro hemorrágico 

espontâneo5. Esta síndrome ocorre devido à ativação excessiva da cascata de 

coagulação, causando a formação de microtrombos e falência múltipla de órgãos4. 

Em um estudo6, 50% de 17 cães com hemangiossarcoma (HSA) desenvolveram CID, 

ao passo que 25% evoluíam ao óbito em decorrência de transtornos hemostáticos. 

Hemangiossarcomas são abundantemente vascularizados, ocasionando sequestro 

de plaquetas e consequente trombocitopenia, principalmente quando acometem 

fígado ou baço³. Em alguns casos, a trombocitopenia pode ter origem 

microangiopática, uma vez que o excesso de fibrina nos vasos sanguíneos pode levar 

à destruição das plaquetas7. No presente estudo, pretendemos observar se há ou 

não alterações hemostáticas em cães com hemangiossarcoma. 

3 . OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é avaliar o coagulograma e a contagem de plaquetas em 

cães com hemangiossarcoma em diversos locais para posterior análise da presença 

distúrbios de coagulação, afim de descobrir se podem existir complicações trans e 

pós cirúrgicas.   

4. METODOLOGIA     



4.1 - Animais:  Foram inclusos neste estudo seis 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 

hemangiossarcoma.   

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).    

4.4 - Testes de coagulação: Os testes de coagulação foram realizados no 

Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da Universidade Camilo 

Castelo Branco (UNICASTELO) em Descalvado-SP. O tempo de protrombina (TP), 

de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e a dosagem de fibrinogênio foram 

determinadas por um coagulômetro, utilizando-se reagentes da mesma marca do 

aparelho (COAG 1000, Wama), conforme recomendações do fabricante. 

5. DESENVOLVIMENTO 

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

para posterior análise do coagulograma; assim foi formado o grupo controle. 

Obtivemos dados de seis pacientes durante agosto de 2013 a agosto de 2015, com 

diagnóstico citológico e/ou histopatológico de hemangiossarcoma, onde foram 

observadas alterações em três coagulogramas. 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 de idade do grupo controle foi de 3 anos±0; estes animais eram da raça 

Beagle (n=6), distribuidos em quatro fêmeas e dois machos. A média de plaquetas 

do grupo controle foi de 290x10³±102,66 plaquetas/mm³ sangue. Os valores de TTPA 

foram de 13,68±1,69 em média, os de TP foram 6,50±0,71. A média do fibrinogênio 



foi de 241,17±33,31 mg/dL. Nenhum animal deste grupo demonstrou alteração 

hemostática. Os pacientes com hemangiossarcoma, possuíam idade média de 9 

anos±3,19. A média plaquetária foi de 275± 102,32 plaquetas/mm³ sangue. Os 

valores de TTPA em segundos obtiveram média de 21,72±11,23; o TP em segundos 

de 13,05±11,17; os de fibrinogênio 265,50±163,45 mg/dL. Foram observadas 

alterações nos seguintes valores: dois pacientes apresentaram alterações nos 

valores de TTPA e TP, estando aumentados; porém, apenas um paciente apresentou 

alteração nos três parâmentros (TTPA, TP e fibrinogênio). Nota-se que este animal 

possuía distúrbios na coagulação secundária, porém não apresentou nenhuma 

anormalidade clínica; sugere-se CID subclínica. Na contagem de plaquetas, um 

American Pitbull, macho, 6 anos, com hemangiossarcoma perineal apresentou 

discreta trombocitopenia, com valor “141x10³” plaquetas/mm³ sangue. Constata-se 

então, a presença de alterações na hemostasia primária ou secundária em três 

pacientes. Porém nenhum destes animais apresentou clínica de tromboembolismo 

ou hemorragia. É possível notar que o hemangiossarcoma causa alterações na 

coagulação, porém é necessário um maior número de animais avaliados para uma 

melhor investigação. 
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