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Resumo: A leucemia mieloide aguda (LMA) subtipo M6B é uma desordem mieloproliferativa eritroide 

que apresenta algumas descrições na medicina veterinária. Contudo, ainda são escassas as divulgações 

científicas deste tipo de leucemia em felinos domésticos, apesar de a LMA M6B ser considerada a 

apresentação mais comum nesta espécie. O objetivo com este trabalho é descrever o diagnóstico 

hematológico de leucemia mieloide aguda subtipo M6B em gato sororreagente para FeLV. Aumento do 

número de eritrócitos nucleados circulantes e identificação de precursores em diferentes graus de 

maturidade foram constatados no hemograma. Hiperplasia da linhagem eritroide associada à maturação 

desordenada com desvio à direita e displasia na análise da medula óssea permitiu o diagnóstico de LMA 

subtipo M6. O teste imunocromatográfico demonstrou positividade para FeLV, desta forma determinou-

se que as alterações hematológicas demonstradas pelo paciente estariam associadas à essa infecção viral. 

A análise da medula óssea foi imprescindível para investigar a presença de anormalidades no hemograma 

constatadas neste caso. 
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ACUTE MYELOID LEUKEMIA SUBTYPE M6B IN FELINE DOMESTIC SEROREAGENT 

FOR FELV – CASE REPORT 

Abstract: Acute Myeloid Leukemia (AML) subtype M6B is an erythroid myeloproliferative disorder that 

presents some descriptions in veterinary medicine. However, there are still scarce the scientific 

disclosures of this type of leukemia in domestic felines, although the LMA M6B is considered the most 

common presentation in this species. The objective of this work is to describe the hematological 

diagnosis of LMA M6B in FeLV seroreagent cat. Increased numbers of circulating nucleated erythrocytes 

and identification of precursors at different degrees of maturity were found on the hemogram. 

Hyperplasia of the erythroid line associated with disordered maturation with right deviation and dysplasia 

in the analysis of the bone marrow allowed the diagnosis of AML subtype M6. The 

immunochromatographic test showed positivity for FeLV, thus it was determined that the hematological 

alterations demonstrated by the patient would be associated with this viral infection. The analysis of the 

bone marrow was essential to investigate the presence of abnormalities in the hemogram verified in this 

case. 

Keywords: cat, hematology, bone marrow, myelogram, neoplasm 
 

Introdução 

As neoplasias hematopoiéticas são doenças potencialmente malignas que podem ocorrer na 

medula óssea, linfonodos, baço ou timo. Elas se apresentam como tumores sólidos ou alterações 

proliferativas e morfológicas sanguíneas e medulares. O termo leucemia é utilizado quando há presença 

de células hematopoiéticas neoplásicas no sangue periférico ou medula óssea, seja de caráter 

linfoproliferativo ou mieloproliferativo (Harvey, 2001; Thrall, 2014). 

Distúrbios linfoproliferativos incluem leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crônica e 

mieloma múltiplo. As proliferações de eritrócitos, granulócitos, monócitos e megacariócitos são 

caracterizadas como alterações mieloproliferativas. Caso a célula tronco acometida seja multipotente, 

várias linhagens celulares podem ser neoplásicas e quando há leucemias com predomínio de células 

blásticas ou maduras, elas também são classificadas, respectivamente, como aguda ou crônica (Harvey, 
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2001; Thrall, 2014). 

Desordens mieloproliferativas com presença de anormalidades eritroides geralmente são descritas 

como eritroleucemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a leucemia eritroide aguda ou 

eritroblástica é classificada como uma forma de leucemia mieloide aguda (LMA M6) e subdividida em 

duas formas de apresentação (LMA M6A e LMA M6B) conforme a linhagem de blastos e quantidade de 

células envolvidas (Harvey, 2001; Tochetto et al., 2011). 

Na medicina veterinária, há algumas descrições de LMA M6B em cães, gatos, ratos, 

camundongos, chimpanzés e bovinos (Martins et al., 2011; Tochetto et al., 2011). Contudo, ainda são 

escassas as divulgações científicas deste tipo de leucemia em felinos domésticos, apesar de a LMA M6B 

ser considerada a apresentação mais comum nesta espécie. O objetivo com este trabalho é descrever o 

diagnóstico hematológico de leucemia mieloide aguda subtipo M6B em gato sororreagente para FeLV. 

 

Relato de caso 

Amostras de sangue total de um felino doméstico SRD de quatro anos foram encaminhadas ao 

laboratório VetAnalisa para realização de análises bioquímicas e hemograma. O animal apresentava 

histórico de apatia e anorexia há 2 dias, com observação de mucosas pálidas e esplenomegalia, 

respectivamente, no exame físico e ultrassonográfico.  

Os resultados das análises laboratoriais demonstraram leucopenia, linfopenia, anemia normocítica 

normocrômica arregenerativa e aumento do número de eritrócitos nucleados circulantes, com 

identificação de precursores em diferentes graus de maturidade (Fig. 1A) (Tab.1). Recomendou-se, então, 

a realização de mielograma e teste para FeLV . 

A análise da medula óssea demonstrou, além de hipoplasia mieloide e megacariocítica, hiperplasia 

da linhagem eritroide associada à maturação desordenada com desvio à direita (aumento da quantidade de 

blastos) (Fig.1B) e displasia dessa população celular (Tab.1). Essas características permitiram o 

diagnóstico de leucemia eritroblástica aguda (LMA subtipo M6).  

O animal foi considerado como soropositivo para FeLV por meio de teste imunocromatográfico. O 

paciente não demonstrou resposta ao tratamento e o rápido agravamento do quadro clínico levou o 

mesmo a óbito. 

 

 
Figura 1.  A. Esfregaço de sangue periférico. Observa-se metarrubrícitos (setas) e precursores eritroides 

mais imaturos (cabeças de seta) B. Análise citológica de medula óssea. Nota-se hiperplasia eritroide com 

aumento de eriblastos (setas). Coloração hematológica rápida, objetiva de 100x. 

 

Discussão 

O exame hematológico de amostras de sangue periférico é frequentemente utilizado para triagem 

clínica, acompanhamento de pacientes e identificação de condições diversas (Thrall, 2014). Ao analisar o 

hemograma neste caso, chamou atenção à grande quantidade de eritrócitos nucleados em diferentes níveis 

de maturação em paciente com anemia normocítica normocrômica arregenerativa.  Esse tipo de alteração 

pode estar associada a falhas no compartimento maturação eritroide em decorrência de condições 

diseritropoiéticas, mieloproliferativas ou mielodisplásicas (Cowell et al, 2009; Tochetto et al., 2011). 

Além disso, a proliferação celular desordenada induz a ocupação tecidual dos espaços associados a outras 

linhagens celulares medulares (Martins et al., 2011), justificando a leucopenia também constatada no 

paciente. 

O mielograma demonstrou hiperplasia eritroide com aumento da população de eritroblastos 

(aproximadamente 20%), caracterizando-se LMA M6. Para ser diagnosticada, é necessário que no 
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mínimo 50% das células nucleadas da medula óssea sejam do compartimento eritroide e, pelo menos 20-

30% do total de células correspondam a blastos (rubriblastos ou mieloblastos) (Tochetto et al., 2011), o 

que foi constatado no presente caso. Ademais, devido à presença de 20% de blastos eritroides, a leucemia 

foi classificada como sendo do subtipo “B”, já que o aumento de mieloblastos representa a forma “A” 

desse distúrbio mieloproliferativo (Tochetto et al., 2011).  

Na medicina veterinária, doenças mieloproliferativas são mais comuns em gatos do que em outras 

espécies e, geralmente estão associadas ao vírus da leucemia felina (FeLV) (Thrall, 2014). Este retrovírus 

é conhecido por apresentar propriedades oncogênicas e possuir tropismo por células do sistema 

hematopoiético (Colado & Pérez, 2010). A mielosupressão ou malignidade hematopoiética ocorrem 

porque o vírus pode se integrar a locais do genoma, reduzindo o número de precursores primitivos (BFU-

E) e unidades formadoras de colônia (CFU-E) eritroides na medula óssea, que são responsáveis pela 

regulação da função e proliferação celular (Harvey, 2001; Colado & Pérez, 2010; Thrall, 2014).  Devido o 

animal ser soropositivo para FeLV em teste imunocromatográfico, determinou-se que as alterações 

hematológicas demonstradas pelo paciente estariam associadas à essa infecção viral. 

O prognóstico da LMA é desfavorável, o tratamento quimioterápico não promove remissão e a 

doença geralmente é fatal (Martins et al., 2011), assim como observado neste caso. 

 

Tabela 1. Resultados das análises laboratoriais. 

     HEMOGRAMA        Referência MIELOGRAMA 

 Eritrócitos: 4,48 5 a 10 /µL Relação M/E: 0,37 

  

  

 Hemoglobina: 8,00 8 a 15 g/dL 

     

  

 Hematócrito: 22,40 24 a 45 %         Série Eritroide:           Série Mieloide: 

  VCM: 50,00 39 a 55 fL Rubriblastos: 20,6 % Mieloblastos: 0,8% 

  CHCM: 35,71 31 a 36 % Prorubríticos: 11,2 % Promielócitos: 0,8% 

 

RDW-CV: 13,90 13,1 a 20,5 % Rubrícitos: 12,4 % Mielócitos: 0,6% 

Reticulócitos: Ausentes 
 

Metarrubrícitos: 28,8 % Metamielócitos:  3,0% 

  Eritr. Nucl.: 95 0 a 5  %  

  

Bastonentes: 16,0% 

  Leucócitos: 5.340 5.500 a 19.500 /µL 

  

Segmentados: 4,8% 

  Neutrófilos: 3.738 2.500 a 12.500 /µL 

   

Eosinófilos: 0,0 % 

  Linfócitos: 1.282 1.500 a 7.000 /µL Megacariócitos: 0,2 % Basófilos: 0,0 % 

  Monócitos: 213 0 a 850 /µL 

   

Plasmócitos: 0,2 % 

  Eosinófilos: 107 Raros /µL 

   

Linfócitos: 0,0 % 

  Plaquetas: 414    300 a 800 x103 /µL 

   

Monócitos: 0,0 % 
Laudo descritivo mielograma: série eritroide hiperplásica, displásica, com maturação desordenada e quantidade 

de policromatófilos inadequada. Série mieloide hipoplásica, com morfologia típica e retardo da maturação. Série 

megacariocítica diminuída com predomínio de formas imaturas. Demais linhagens sem alterações. 

Diagnóstico: Leucemia Mieloide Aguda (LMA) subtipo M6B. 
 

 

Conclusões 

A análise da medula óssea foi imprescindível para investigar a presença de condições 

hematológicas anormais identificadas no hemograma, constatadas neste paciente portador do vírus da 

leucemia felina. 
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