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Resumo: A leucemia eritroide aguda é um tipo de desordem mieloproliferativa e embora não tenha sido 
comprovada a influência do vírus da leucemia felina (FELV) com sua ocorrência, é uma enfermidade 
comumente relatada em animais FELV positivos. Relata-se o caso de um felino FELV positivo com 
anorexia, apatia e emagrecimento progressivo, cujos exames hematológicos indicavam anemia 
macrocítica hipocrômica com leucocitose e presença de muitas células de linhagem jovem. O animal 
apresentou evolução progressiva rápida mesmo com terapia de suporte vindo a óbito antes de diagnóstico 
in vivo. O diagnóstico definitivo de leucemia eritroide aguda foi determinado por meio de necropsia e 
exames histopatológicos.
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ACUTE ERYTHROID LEUKEMIA IN A LEUKEMIA VIRUS INFECTED CAT

Abstract: Acute erythroid leukemia is a type of myeloproliferative disorder and although the influence of 
feline leukemia virus (FELV) on its occurrence has not been proven, it is a commonly reported condition 
in FELV positive animals. We report the case of a positive FELV feline with anorexia, apathy and 
progressive weight loss, whose hematological exams indicated hypochromic macrocytic anemia with 
leukocytosis and the presence of many young lineage cells. The animal went through rapid progressive 
evolution even with supportive therapy coming to death before in vivo diagnosis. Definitive diagnosis of 
acute erythroid leucemia was achieved by necropsy and hystopathological findings.
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Introdução
As desordens hematopoiéticas podem ter origem na medula óssea, baço ou timo e podem ser 

classificadas em linfoproliferativas ou mieloproliferativas, as últimas incluindo a leucemia eritroide que 
pode ser considerada aguda quando há predomínio de blastos na medula óssea (Biondo, 2005). É um 
distúrbio que afeta apenas a linhagem eritroide e tem sido reportada com frequência em gatos infectados 
com o vírus da leucemia felina embora não seja claro se esse vírus está envolvido na oncogênese dessa 
linhagem celular (Shimada et al., 1994).

Os sinais clínicos observados por Tochetto et al. (2011) em gatos com leucemia eritroide aguda 
foram principalmente anorexia, apatia, emagrecimento ou caquexia, com evolução de duas semanas a 
dois meses, mucosas pálidas, hemorragia afetando mucosa oral, ascite e dispneia devido a derrame 
pleural, salivação e disfagia. O hemograma deve apresentar anemia macrocítica normocrômica ou 
hipocrômica, leucocitose por neutrofilia e em alguns casos leucopenia por neutropenia, com presença de 
metarrubricitos, bastonetes, metamielócitos e mielócitos. 

O diagnóstico pode ser feito por meio dos sinais clínicos, avaliação seriada de exames 
hematológicos fechando diagnóstico pelo mielograma (Biondo, 2005). Esse tipo de leucemia responde 
pouco à quimioterapia apresentando prognóstico desfavorável (Matesco, 2014). Shimada et al. (1994) 
descrevem boa resposta com baixa dose de citosina-arabinosídeo, mas sem resolução completa do quadro 
clínico. A sobrevida varia de dias a meses, sendo muitas vezes recomendada a eutanásia do animal logo 
após o diagnóstico (Biondo, 2005). O objetivo desse trabalho foi relatar o caso de um felino infectado 
com o vírus da leucemia felina com início do quadro clínico caracterizado por anemia hemolítica grave 
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que veio à óbito, sendo o diagnóstico concluído por meio de necropsia e histopatologia em leucemia 
eritroide aguda.

Relato de caso
Foi atendido no Hospital Veterinário da UFMS um felino macho, sem raça definida, com oito anos 

de idade, castrado, não vacinado, com queixa principal de anorexia, oligodipsia, apatia, emagrecimento 
progressivo, e urina de coloração bem amarelada há sete dias. Durante exame físico apresentava mucosas 
pálidas, índice de escore corporal 3/9, e na cavidade oral constatou-se a presença de úlcera na língua e 
gengivite, halitose e sialorreia, estando os demais parâmetros dentro da normalidade. 

Foi realizado hemograma que constatou anemia macrocítica, hipocrômica com hematócrito 
(13,1%, ref.: 24-45%), hemoglobina (3,9g/dL, ref.: 8-15g/dL), com metarrubrícitos (133/ 100 leucócitos, 
ref.: 0 a 5/100 leucócitos), presença de acantócitos e células fantasmas em eritrograma, leucocitose 
(43.500 mm3, ref.: 5.500-19.500mm3) por neutrofilia (21.750 mm3, ref.: 2.500-12.500 mm3), com desvio à 
esquerda grave, e por linfocitose (15.660 mm3, ref.: 1.500-7.000mm3), com presença de linfócitos 
reativos, atípicos, linfoblastos, bastonetes tóxicos e neutrófilos tóxicos em leucograma e sem alteração em 
plaquetometria, além de teste imunocromatográfico para pesquisa de anticorpos para o vírus da 
imunodeficiência felina (FIV) e pesquisa de antígeno para o vírus da leucemia felina (FELV) com 
resultado positivo para FELV. Foi realizado nesse momento tratamento para complexo gengivite 
estomatite com Isetionato de hexamidina com cloridrato de tetracaína spray (Hexomedine®) a cada oito 
horas durante dez dias, complexo vitamínico (Glicol pet®) dose 0,5 ml/kg a cada 12 horas, durante 15 
dias, acetato de metilprednisolona dose 10 mg/animal por via intramuscular em dose única, suporte com 
fluidoterapia e alimentação com ração hipercalórica. 

Após um dia da primeira consulta animal retornou com anorexia, apatia, mucosas ictéricas e 
êmese. Foi realizado novamente hemograma que constatou anemia macrocítica normocrômica, com 
hematócrito (10,8%, ref.: 24-45%), hemoglobina (3,6g/dL, ref.: 8-15g/dL), com metarrubrícitos (58/ 100 
leucócitos, ref.: 0 a 5/100 leucócitos), leucocitose (87.200 mm3, ref.: 5.500-19.500mm3) por neutrofilia 
(65.400 mm3, ref.: 2.500-12.500 mm3)  com desvio à esquerda grave e por linfocitose (12.208 mm3, ref.: 
1.500-7.000mm3), com presença de linfócitos reativos, bastonetes tóxicos e neutrófilos hipersegmentados 
em leucograma e sem alteração em plaquetometria, contagem de reticulócitos (16.200 células/µL, ref.: 
grau mínimo de regeneração 10.000-60.000 células/µL), dosagem sérica de alanina aminotransferase 
(64,1 UI/L, ref.: 28-83 UI/L), gamaglutamiltransferase (1.0 UI/L, ref.: 1.3-5.1UI/L), aspartato 
aminotransferase (140.6 UI/L, ref.: 6.7-11 UI/L), proteína total (6,19 g/dL, ref.: 5,4-7,8 g/dL).

A ultrassonografia abdominal constatou alterações sugestivas de colangiohepatite e alterações em 
linfonodos mesentéricos sugestivos de linfadenomegalia. Após o resultado dos exames suspeitou-se de 
micoplasmose associado à colangiohepatite e possibilidade de linfoma, e foi realizado tratamento inicial 
para colangiohepatite com ondansetrona dose de 0,2 mg/kg a cada seis horas e  prescrito para casa 
metronidazol dose 20 mg/kg, a cada 12 horas, durante dez dias, além de amoxicilina com clavulanato de 
potássio dose 20 mg/kg a cada 12 horas, durante dez dias, composto de extrato de cardo mariano, 
arginina, cinarina, colina, extrato de alcachofra, glicina, inosol, glutamina, selênio, taurina, vitamina B2, 
vitamina B6 e zinco quelatado  (Hepvet®) dose 0,2 ml/kg a cada 24 horas, durante 30 dias e alimentação 
com produto hipercalórico. Animal retornou após três dias ainda sem melhora e foi realizado hemograma 
que revelou anemia intensa do tipo macrocítica, hipocrômica, com hematócrito (9,3%, ref.: 24-45%), 
hemoglobina (3,0g/dL, ref.: 8-15g/dL), com metarrubrícitos (58/ 100 leucócitos, ref.: 0 a 5/100 
leucócitos), leucocitose (84.300 mm3, ref.: 5.500-19.500mm3) por neutrofilia (62.382 mm3, ref.: 2.500-
12.500 mm3)  com desvio à esquerda grave e por linfocitose (10.959 mm3, ref.: 1.500-7.000mm3), com 
presença de linfócitos reativos, bastonetes tóxicos e neutrófilos hipersegmentados em leucograma e sem 
alteração em plaquetometria, com necessidade de transfusão sanguínea. 

Manteve-se o tratamento prescrito e foi realizada transfusão sanguínea com 50 ml de sangue fresco 
total e acrescentado ferro quelatado com complexo vitamínico (Hemolitan Gold®). O animal exibiu 
melhora do quadro clínico, mas ainda apresentava hiporexia. Após dois dias da transfusão sanguínea, o 
paciente iniciou quadro de dispneia e hipotermia, foi então administrado dexametasona dose de 0,5 
mg/kg, doxiciclina na dose de 5 mg/kg no intuito de reduzir o quadro de anemia hemolítica. Contudo, o  
animal apresentou parada cardiorrespiratória e veio a óbito antes que pudesse ser realizado o mielograma, 
sendo seu corpo enviado para necropsia que constatou que a medula óssea se encontrava marcadamente 
celular em que a maior parte eram blastos, com aglomerados de precursores eritroide compatíveis com 
rubrícitos, que fechou como diagnóstico final a leucemia eritroide aguda. 
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Discussão
O presente relato descreve um felino, macho positivo para FELV que desenvolveu leucemia 

eritroide aguda, um dos tipos de leucemia mieloide. Em um estudo realizado por Cristo et al. (2019) que 
avaliou a relação entre a FELV e o desenvolvimento de leucemia em 37 gatos e determinou que a 
leucemia do tipo mieloide ocorreu em 56,8% e de todos os animais, 78,4% eram positivos para FELV. 
Além disso, Shimada et al. (1994) relataram dois gatos mantidos no mesmo ambiente positivos para 
FELV que desenvolveram a leucemia mieloide mesmo essa sendo uma doença rara em gatos, levantando 
a possibilidade dessa enfermidade estar relacionada com a mesma cepa de FELV.

Os sinais clínicos comumente observados na leucemia eritroide aguda são inespecíficos e muitas 
vezes associados a outras enfermidades hematopoiéticas e consistem em letargia, inapetência, febre, 
esplenomegalia, discreta linfadenomegalia, associados a leucocitose, anemia severa e trombocitopenia 
(Biondo, 2005). O animal relatado apresentava sinais semelhantes aos descritos na literatura.

Tochetto et al. (2011) avaliaram dez gatos em dez anos que foram encaminhados para necropsia 
que por apresentarem sinais inespecíficos, nenhum teve como suspeita a leucemia eritroide aguda 
adotando como diagnósticos diferenciais micoplasmose hemotrópica, linfoma, peritonite infecciosa 
felina, entre outras doenças não relacionadas. O caso descrito teve início com sinais de complexo 
gengivite estomatite felina, e após o resultado dos primeiros exames, levantou-se a suspeita de 
micoplasmose hemotrópica e linfoma, com diagnóstico concluído após a realização da necropsia.

No paciente descrito foram observados anemia macrocítica hipocrômica, com metarrubrícitos, 
leucocitose por neutrofilia e linfocitose, com presença de linfócitos reativos, atípicos, linfoblastos, 
bastonetes tóxicos e neutrófilos tóxicos e sem alteração em plaquetometria na maioria dos exames. 
Tochetto et al. (2011) relataram alterações hematológicas semelhantes nos dez animais analisados em seu 
estudo.  

O tratamento com protocolos quimioterápicos com baixas doses de citosina-arabinosídeo mostrou 
ter bons resultados, no entanto o prognóstico geralmente é pobre (Shimada et al., 1994). No felino aqui 
apresentado não foi possível fechar o diagnóstico in vivo, utilizando apenas tratamento de suporte com 
evolução para o óbito em menos de sete dias.

Conclusões
A leucemia eritroide aguda é uma enfermidade rara, no entanto relativamente comum em animais 

infectados pelo vírus da leucemia felina. Muitas vezes seus sinais clínicos podem ser confundidos com 
causas mais comuns de anemia hemolítica o que dificulta o diagnóstico in vivo. E mesmo nos casos em 
que isso é possível, o prognóstico é pobre e muitos evoluem para o óbito ou são submetidos a eutanásia. 
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