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Resumo: Os linfomas são neoplasias originadas da proliferação de linfócitos malignos, podem se 

desenvolver em qualquer órgão, mas possuem predileção por baço, fígado, medula óssea e linfonodos. Na 

maioria das vezes pode ocorrer a migração dessas células malignas para outros locais, onde se alojam e 

causam manifestações clínicas, também chamados de sítios anatômicos e incluem: olhos, pele, rins e 

sistema nervoso central. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de linfoma multicêntrico em um felino, 

SRD, de 12 anos de idade que apresentou linfadenomegalia periférica exorbitante e déficits visuais com 

massa em câmara anterior do olho esquerdo. Foi realizada citologia dos linfonodos periféricos e obteve-se 

o resultado de linfoma. Na ultrassonografia abdominal pode-se notar o aumento dos linfonodos internos e 

na ultrassonografia ocular evidenciou-se massa em câmara anterior, coágulo em vítreo e descolamento de 

retina do olho esquerdo. O paciente foi positivo para FELV. Foi instituído tratamento clínico sintomático e 

o animal foi encaminhado ao oncologista para dar início ao protocolo quimioterápico. Apesar de não ser 

comum o acometimento dos linfonodos periféricos em felinos, quando ocorre essa manifestação clínica a 

chance e a precocidade do diagnóstico aumenta. 
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MULTICENTRIC LYMPHOMA IN FELINE - CASE REPORT 

 

Abstract: Lymphomas are neoplasms originating from the proliferation of malignant lymphocytes, can 

develop in any organ, but they have a predilection for spleen, liver, bone marrow and lymph nodes. In most 

cases, these malignant cells may migrate to other sites, where they may be lodged and cause clinical 

manifestations, also called anatomical sites, and include: eyes, skin, kidneys and central nervous system. 

The objective of this study was to report a case of multicentric lymphoma in a 12-year-old feline SRD who 

presented exorbitant peripheral lymphadenomegaly and visual deficits with anterior chamber mass in the 

left eye. Peripheral lymph node cytology was performed and the result of lymphoma was obtained. In the 

abdominal ultrasonography one can notice the increase of the internal lymph nodes and in the ocular 

ultrasonography it was evidenced mass in anterior chamber, clot in vitreous and detachment of retina of the 

left eye. The patient was positive for FELV. Symptomatic clinical treatment was instituted and the animal 

was referred to the oncologist to initiate the chemotherapy protocol. Although the involvement of the 

peripheral lymph nodes in felines is not common, when this clinical manifestation occurs, the chance and 

the precocity of the diagnosis increases. 

Keywords: lymphoma, retinal detachment, neoplasms. 

 

Introdução 

Linfomas são neoplasias caracterizadas pela proliferação de linfócitos malignos e se originam de 

órgãos linfoides como o baço, timo, medula óssea, fígado e linfonodos. Os linfócitos malignos podem se 

proliferar um qualquer órgão, além de ter a facilidade de se espalhar para outros sítios anatômicos 

simultaneamente. Em felinos, o linfoma constitui uma das neoplasias mais comuns, atingindo em sua 

maioria os órgãos e linfonodos internos. A frequência dos achados de nódulos linfáticos periféricos nessa 

espécie é muito escassa, razão pela qual é menos óbvia em gatos do que em cães (DALEK et al., 2009). 

Felinos que são portadores do vírus da imunodeficiência viral felina (FIV) e/ou do vírus da 

leucemia viral felina (FeLV) podem desenvolver o linfoma precocemente quando comparados a outros da 

mesma espécie soronegativos, visto que, a FIV e a FeLV predispõem o aparecimento agudo desse tipo de 

neoplasia (VAIL, 2007). Existem três formas de classificação para o linfoma, podendo ser de acordo com 

sua distribuição anatômica, seu tipo celular morfológico/aparência histológica ou baseado em seu 

imunofenótipo (CRYSTAL, 2004). 

Tradicionalmente, o linfoma é classificado com base no seu sítio anatômico em: multicêntrico, 

alimentar, mediastinal e extranodal, esse último engloba locais como rins, sistema nervoso central, olhos e 

pele. Os sinais clínicos associados ao linfoma felino dependem da localização anatômica em que a neoplasia 

se encontra, bem como, do estágio clínico da doença. Em suma, os achados mais comuns incluem perda de 

mailto:marianalages.vet@gmail.com
mailto:biancalbortoli@gmail.com
mailto:muriloferraz_6@hotmail.com
mailto:vjb@terra.com.br
mailto:mariana.palumbo@ufms.br


2 

 

peso, vômitos, anorexia, melena, letargia, linfadenomegalia, tosse, mucosas hipocoradas, lesões oculares, 

sinais neurológicos e infecções (SOUZA JUNIOR et al., 2008). 

A apresentação clínica e a anamnese sugerem fortemente um diagnóstico de linfoma, porém, é 

imprescindível a confirmação da neoplasia por meio de um exame citológico e/ou histológico. Os demais 

exames complementares como hemograma, análises bioquímicas, proteinograma, ultrassonografia, 

radiografia torácica e no caso dos felinos a sorologia para FIV e FeLV são essenciais para estabelecer o 

estágio clínico da doença e avaliação da extensão neoplásica (LIPP, 2008).  O presente trabalho tem por 

objetivo relatar um caso de linfoma multicêntrico em um felino de 12 anos de idade, com acometimento do 

sistema visual e linfonodos periféricos. 

 

Relato de caso 

Foi atendido no hospital veterinário da UFMS um felino, SRD, macho, com 12 anos de idade, 

castrado, com histórico de edema e hiperemia conjuntival no olho esquerdo. O animal apresentava 

hiporexia, apatia, normodipsia, normúria e normoquesia. Não apresentou êmese, diarreia, tosse ou espirro. 

Ao exame físico, o animal apresentava baixo escore corporal e linfadenomegalia de submandibular 

esquerdo. Os outros parâmetros estavam normais. Ao exame oftalmológico os testes de obstáculo tanto no 

claro como no escuro foram positivos bilateralmente, resposta à ameaça, dazzle, resposta pupilar direta e 

consensual do olho direito (OD) sem alterações e no olho esquerdo (OE), ausentes. Apresentou dor e 

blefaroespasmo, opacidade corneana, hiperemia conjuntival, hifema, midríase mediana e massa em câmara 

anterior do OE; no OD não foram observadas alterações. 

Foi realizado o teste de Schirmmer que demonstrou valores de 12mm/min para o OD e de 

10mm/min no OE, teste de fluoresceína negativo bilateralmente, teste de Jones positivo em ambos os olhos, 

tonometria com Tonopen® obteve resultado de 14mmHg para o OD e de 10mmHg para o OE. Realizou-se 

também hemograma o qual evidenciou anemia do tipo macrocítica normocrômica com trombocitopenia; 

apesar dos leucócitos estarem dentro dos valores de referência, havia linfopenia relativa e absoluta com 

granulações tóxicas e linfócitos reativos.  Os resultados dos exames bioquímicos séricos realizados estavam 

dentro dos limites normais para a espécie, incluindo GGT, ALT, proteína total, albumina, globulina, 

creatinina, ureia, fósforo e cálcio ionizado. A urinálise com UP/C revelou densidade de 1,054 (ref>1,045) 

e UP/C de 0,23 (ref<0,3). Foi solicitado à tutora a realização da sorologia de FIV e FeLV do animal, cujo 

resultado foi positivo para antígenos da leucemia e negativo para anticorpo da imunodeficiência felina. 

Foi realizada radiografia torácica com pesquisa de nódulos em região mediastinal, onde não foram 

observadas alterações. Ultrassonografia ocular revelou alterações como descolamento de retina e coágulo 

em câmara anterior no OE e à ultrassonografia abdominal havia presença de linfonodos mesentéricos 

aumentados de volume. Durante o exame físico pode-se notar aumento exorbitante do linfonodo periférico 

submandibular do lado esquerdo do animal, e portanto, foi solicitado a realização de citologia dessa região 

a qual foi compatível com linfoma. Tentou-se citologia ocular da massa em câmara anterior do OE, contudo 

a quantidade de material analisado foi insuficiente para concluir o diagnóstico. 

Foi instituído como tratamento por via enteral ciproeptadina (2 mg/kg, 12/12h por 20 dias) e 

complexo vitamínico (Hemolitan Gold®) (0,1ml/kg, 12/12h por 30dias). Por via tópica oftalmológica os 

colírios sulfato de tobramicina (1 gota, 8/8h, 7 dias), trometamol cetorolaco (1 gota, 12/12h, 10 dias) e 

tropicamida 1% (1 gota, 12/12h, 7 dias). E devido ao fato do animal ser portador do vírus da leucemia, foi 

instituído terapia com Propyoniumbacterium acne (Infervac®) (1 ml, a cada 48 horas), totalizando 4 doses 

por via subcutânea. Além disso, o animal foi encaminhado ao oncologista para dar início ao protocolo 

quimioterápico para linfoma multicêntrico. 

 

Discussão 

De acordo com Vail (2007) os felinos soropositivos para FIV e/ou FeLV são predispostos a 

desenvolverem mais precocemente o linfoma quando comparados aos animais soronegativos. O animal 

desse relato foi diagnosticado com FeLV o que pode tê-lo predisposto ao desenvolvimento do linfoma 

multicêntrico, corroborando as citações de Vail (2007), além do fato de ser um felino idoso com mais 

chances de falha em seu sistema imune. 

A neoplasia desse relato foi classificada em linfoma multicêntrico devido à linfadenomegalia 

periférica cuja citologia confirmou a doença, o acometimento do sistema visual do animal (extranodal) e 

com o possível acometimento dos linfonodos mesentéricos. Dalek et al. (2009) relatam que a neoplasia 

pode desenvolver-se em qualquer órgão linfoide e se disseminar aos demais órgãos do animal, dado isso as 

manifestações clínicas dependem do sítio anatômico em que estão inseridas, portanto, conclui-se que o 

animal deste relato teve um sítio anatômico oftalmológico, concomitantemente aos linfonodos periféricos. 

Os sinais clínicos associados ao linfoma felino dependem da localização anatômica em que a 

neoplasia se encontra, em suma os achados mais comuns incluem perda de peso, vômitos, anorexia, melena, 

letargia, linfadenomegalia, tosse, mucosas hipocoradas, lesões oculares, sinais neurológicos e infecções 
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(SOUZA JUNIOR et al., 2008). Algumas manifestações foram observadas pelo animal deste estudo, como 

a perda de peso progressiva mesmo se alimentando bem, letargia, lesões oculares e linfadenomegalia, sendo 

este, sinal clínico que mais levantou a suspeita de linfoma. 

Os achados clínicos que foram importantes para a suspeita de linfoma foram o aumento exorbitante 

dos linfonodos periféricos, em especial o submandibular esquerdo. De acordo com Amorim (2006) o 

linfoma felino se desenvolve mais comumente em órgãos e linfonodos internos e são quase que 

imperceptíveis na periferia do sistema linfoide, fato contrário ao que ocorreu no animal deste relato, que 

apresentou acometimento de seus linfonodos periféricos.   

Na classificação dos linfomas, o mediastinal aparece sendo o mais comum na espécie felina 

especialmente quando associado à positividade para FeLV (Amorim, 2006). No caso em questão, foi feita 

a pesquisa por áreas mediastinais possivelmente afetadas visto que o animal era positivo para FeLV, 

contudo não foram evidenciadas alterações em tórax que confirmassem um sítio anatômico mediastinal. 

 

Conclusões 
Conclui-se que o fato do animal deste relato ser positivo para FeLV pode ter aumentado a chance 

do desenvolvimento do linfoma. A neoplasia foi classificada como multicêntrica, mas o animal 

provavelmente também apresentava um sítio extranodal ocular. 
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