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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório refere-se ao estágio obrigatório real izado no 

décimo período do curso de Medicina Veterinária para a obtenção do 

título de Médico Veterinário. A área de escolha foi Patologia Clínica 

devido ao maior interesse desenvolvido durante a graduação, a pós a 

participação em projetos de extensão, monitoria e estágio 

extracurricular. 

O presente estágio ocorreu no laboratório intra -hospitalar de 

Patologia Clínica Ars Diagnóstica, local izado no Hospital Veterinário 

Batel , Curitiba/PR. O mesmo ocorreu entre os dias 04 de janeiro e 15 de 

março de 2021, total izando 400 horas. 

As atividades desenvolvidas foram: real ização de hemograma, 

pesquisa de hemoparasitas, contagem de reticulócitos,  coagulograma, 

compatibi l idade sanguínea, exames bioquímicos séricos, urinál ise, 

coproparasitológico, testes imunocromatográficos,  anál ise de l íquidos 

cavitários, análise de l íquor, cultura fúngica e bacteriana, antibiograma 

e citologia. 

O objetivo do mesmo foi aperfeiçoar habi l idades técnicas na área 

de patologia clínica veterinária  sempre correlacionando com os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da graduação.  

Neste relatório descreverse-á um caso clínico relacionado ao 

diagnóstico citológico e acompanhamento hematológico de paciente 

canino com sarcoma submetido à quimioterapia. Este caso foi escolhido 

devido à grande casuísta de exames citopatológicos na unidade 

concedente e o crescimento contínuo da área de oncologia veterinária. 
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2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE 

 

 

A empresa Ars Diagnostica é composta por dois laboratórios de 

patologia clínica. Sua matriz é localizada  no Hospital Veterinário Garra 

e a sua fi l ial  encontra-se no Hospital Veterinário Batel , ambos no 

município de Curitiba. O estágio obrigatório foi real izado na fi l ial 

localizada no Hospital Veterinário Batel, na rua Bruno Fi lgueira, número 

508, bairro Bate l.  

A equipe é composta por dois médicos veterinários patologistas 

clínicos, sendo um deles o proprietário . O horário de funcionamento do 

estabelecimento é das 8h00 às 17h30. Após este horário o 

estabelecimento permanece sob aviso de plantões.  

O laboratório intra-hospitalar é composto pela área suja e área 

l impa. A área suja inclui a parte de microbiologia, e onde permanece a 

centrífuga uti l izada na centri fugação  de urina, l íquidos cavitários e na 

separação do soro ou plasma sanguíneo (FIGURA 1). Esta área possui 

os seguintes equipamentos: duas estufas, sendo uma para secagem de 

materiais e a outra para incubar as culturas fúngicas e bacterianas, 

centrífuga de tubos e autoclave. 

 

 

FIGURA 1 –  Área suja,  composta por duas  
estufas,  autoclave,  computador e centrí fuga.  
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Já a área l impa é o local  onde são real izadas as demais atividades, 

como cadastro das requisições, as anál ises hematológicas, bioquímicas 

e citológicas (FIGURA 2). Este setor  é composto por duas bancadas. Em 

uma delas estão o banho-maria, o equipamento semi-automático 

bioquímico Bioplus Bio 2.000, e aparelho deionizador de água (FIGURA 

3).  

 

 

FIGURA 2 –  Área l impa.  

 

 

FIGURA 3 –  Bancada com banho-maria, aparelho  
bioquímico  e deionizador de água.  
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A segunda bancada possui dois microscópios, computador, 

homogenizador e contador hematológico automático da Labtest  modelo 

SDH-3 VET (FIGURA 4).  O contador hematológico semi -automático Celm 

CC-530 juntamente com o diluidor DA-500, são uti l izados como 

equipamentos reservas, quando ocorre algum problema com o contador 

da Labtest (FIGURA 5). 

Esta área analítica também é composta por duas geladeiras, sendo 

que uma contém os materiais util izados na microbiologia e os kits rápidos 

da marca Idexx, e na outra são armazenados todos os reagentes 

bioquímicos, amostras de sangue, fezes e urina.  Os testes rápidos da 

marca Alere ficam armazenados no armário acima da bancada de 

hematologia. 

 

 
FIGURA 4 –  Bancada da área hematológica.  

 

 
FIGURA 5 –  Equipamento hematológico  

Celm CC-530 e Di luidor DA 500.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

Durante o estágio curricular obrigatório, a estagiária  era 

responsável pela conferência da qualidade e  cadastramento das 

amostras, centri fugação do material  para obtenção do soro ou plasma, 

real ização de exames bioquímicos, hemograma, contagem de 

reticulócitos, pesquisa de hemoparasitas, coagulograma, 

compatibi l idade sanguínea, urinál ise, coproparasitológico, anál ise de 

l íquido cavitário, anál ise de l íquor e execução de testes rápidos.  

A análise microscópica dos exames era executada pela estagiária, 

com posterior conferência do médico veterinário responsável. No caso 

da análise citológica dos l íquidos cavitários e l íquor, ci tologia, culturas 

fúngicas, bacterianas e antibiograma, os mesmos eram real izados pelo 

responsável, e observado e discutido com a estagiária.  

 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

 

Durante o período de estágio foram real izados 3.414 exames em 

um total de 876 pacientes, sendo 686 cães e 190 gatos. Exames 

bioquímicos, Dentre esses exames, 2.551 foram exames bioquímicos, 

610 foram relacionados à hematologia, 88 urologia, 53 microbiologia, 46 

citologia, 27 ensaios imunocromatográficos, 24 parasitologia, nove 

análises de l íquidos cavitários e  seis anál ises de l íquor (TABELA 1). 

As dosagens bioquímicas real izadas foram: alanina 

aminotrasferase (ALT), albumina, bi l i rrubinas totais, bi l i rrubina direta, 

bi l i rrubina indireta, cálcio total , colesterol total , colesterol HDL, 

colesterol LDL, colesterol VLDL, creatinina, fosfatase a lcal ina (FA), 

fósforo, gama glutamiltransferase (GGT), gl icose, proteínas tota is, 

tr igl icerídeos e ureia (TABELA 2).  
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TABELA 1 –  Exames acompanhados pela es tag iária durante o período de  
                  estágio no laboratório Ars Diagnós t ica.  

EXAMES QUANTIDADE 

Bioquímica sérica 2.551 

Hematologia 610 

Urologia 88 

Microbiologia 53 

Citologia 46 

Testes rápidos 27 

Parasitologia 24 

Líquidos cavitários 9 

Líquor 6 

Total 3.414 

 

TABELA 2 - Dosagens bioquímicas de cães e gatos realizadas durante o período de estágio  
                  no laboratório Ars Diagnóstica. 

BIOQUÍMICOS QUANTIDADE 

Creatinina 473 
Albumina 456 
Alanina aminotransferase 425 
Ureia 340 
Glicose 283 
Fosfatase alcalina 278 
Colesterol total 85 
Triglicerídeos 84 
Gama glutamiltransferase 78 
Fósforo 18 
Cálcio total 14 
Colesterol HDL 4 
Colesterol LDL 4 
Colesterol VLDL 4 
Proteínas totais  2 
Bilirrubina direta 1 
Bilirrubina indireta 1 
Bilirrubinas totais 1 

TOTAL 2.551 

 

Na área de hematologia os exames sol ici tados foram:  584 

hemogramas, 10 contagens de reticulócitos, nove coagulogramas, quatro 

compatibi l idades sanguíneas e três pesquisas de hemoparasitas 

(GRÁFICO 1).  

Ao total foram real izados 27 ensaios imunocromatográf icos, sendo 

oito testes de imunodeficiência viral felina (FIV) e leucemia viral fel ina 

(FELV), sete 4DX (Erl ichia canis /Erlichia ewingii , Dirofi laria immitis , 

Anaplasma phagocytophilum/Anaplasma platys  e Borrelia burgdorferi ), 

quatro testes de cinomose antígeno (Ag) três de Giárdia Ag, três de cPL 
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(Lipase pancreática específica canina) e dois de coronavirose e 

parvovirose (GRÁFICO 2). 

GRÁFICO 1 –  Casuíst ica dos  exames relacionados  à hematologia.  

 

 

GRÁFICO 2 –  Quant idade de testes imunocromatográ f icos /rápidos   
real izados.  
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4 CASO CLÍNICO 

 

 

Foi atendido no dia 08 de janeiro de 2021 um cão, fêmea, Pastor Alemão de 12 

anos e 7 meses, com queixa de claudicação e aumento de volume em região proximal 

do fêmur em membro pélvico esquerdo. Logo em seguida, foi coletado sangue da 

paciente para a realização de hemograma, albumina, ALT, creatinina, FA, glicose e 

ureia. No hemograma, evidenciou-se um aumento discreto do hematócrito e no 

número de bastonetes. Já nas análises bioquímicas, a ALT se apresentou levemente 

elevada (FIGURA 6). 

 

 

FIGURA 6 – Laudo do hemograma e exames bioquímicos  
realizados no atendimento do dia 08/01/2021. 

 

No dia 14 de janeiro de 2021, a paciente foi sedada para coleta de material para 

realização da citologia aspirativa. Neste momento também foi coletado material 
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através de biópsia por trucut para exame histopatológico. No exame de citologia, 

foram encaminhadas sete lâminas, as quais foram coradas com corante May 

Grunwald-Giemsa (MGG) para posterior análise citológica. 

Na avaliação citológica, observou-se celularidade moderada, com presença de 

células mesenquimais apresentando as seguintes características de malignidade: 

moderada anisocitose e anisocariose, raros vacúolos citoplasmáticos, cromatina 

grosseira, nucléolos evidentes, multinucléolos, cariomegalia e raras figuras de mitose 

atípicas. Além disso, observou-se a presença de material eosinofílico amorfo 

intercelular sugestivo de colágeno. Através das características encontradas, o quadro 

sugestivo foi de sarcoma, sendo indicado o exame histopatológico para confirmação 

diagnóstica (FIGURAS 7, 8 e 9). 

 

 

FIGURA 7 – Laudo citológico do aumento de volume em região proximal 
do fêmur em membro pélvico esquerdo. 

 

 

FIGURA 8 - Aumento em 1000X. A) Células mesenquimais apresentando anisiocariose e  
cariomegalia. B) Material eosinofílico amorfo intercelular. FONTE: Arquivo pessoal. 
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FIGURA 9 - Aumento em 1000x. - C) Céulas mesenquimais apresentando raros vacúolos 
citoplasmáticos, nucléolos evidentes, multinucléolos; D) Figura de mitose atípica.  

FONTE: Arquivo pessoal. 

  

A paciente realizou exame de radiografia de tórax para pesquisa de metástase, 

aonde se identificou metástase pulmonar. A partir do diagnóstico de sarcoma e apesar 

de ainda não se ter o resultado do exame histopatológico, iniciou-se o tratamento do 

animal com quimioterapia no dia 26 de janeiro. O quimioterápico utilizado foi a 

carboplatina, com intervalo de 21 dias, realizando um hemograma antes e outro 10 a 

14 dias após a sessão de quimioterapia, para acompanhamento das células 

sanguíneas da paciente.  

O resultado do exame histopatológico foi obtido no dia 29 de janeiro e concluiu 

que se tratava de Sarcoma de Grau Intermediário, sugerindo Condrossarcoma, uma 

neoplasia maligna de origem mesenquimal (ANEXO 1). 

No hemograma do dia 04 de fevereiro, nove dias após a primeira sessão do 

tratamento com carboplatina, o animal apresentou uma anemia normocítica 

normocrômica, moderada hipocromia, eosinofilia, diminuição no número de 

monócitos, raras macroplaquetas, agregado plaquetário e plasma levemente lipêmico 

(FIGURA 10). 

No exame físico do dia 18 de fevereiro, dia da segunda sessão de 

quimioterapia, o protocolo foi alterado devido o aumento do tumor, e 

consequentemente da dor e claudicação, utilizando a doxorrubicina e zoledronato. No 

hemograma realizado no mesmo dia, o animal apresentou leucocitose, com raros 
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neutrófilos tóxicos com leve basofilia citoplasmática, eosinopenia, monocitose, 

agregado plaquetário e a discreta lipemia se manteve (FIGURA 11).  

 

 

FIGURA 10 – Laudo do hemograma do dia 04/02/2021, nove  
dias após sessão quimioterápica com carboplatina. 
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FIGURA 11 – Laudo do hemograma realizado no dia  
18/02/2021, pré sessão de quimioterapia com  

doxorrubicina e zoledronato. 

 

Já no exame do dia 26 de fevereiro, oito dias pós quimioterapia com 

doxorrubicina e zoledronato, estava presente trombocitopenia, raras macroplaquetas, 

eosinofilia e monocitose, sendo que os monócitos estavam ativados (FIGURA 12). Em 

02 de março, realizou-se dosagem de creatinina e ureia para acompanhar a função 

renal da paciente, as quais estavam dentro do valor de referência (FIGURA 13). 
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FIGURA 12 – Hemograma realizado dia 26/02/2021, oito dias  
pós sessão de quimioterapia com doxorrubicina e zoledronato. 

 

 

FIGURA 13 – Dosagem de creatinina e ureia sérica realizada no dia 04/03/2021. 

 

Na terceira sessão de quimioterapia realizada no dia 15 de março, foi solicitado 

os seguintes exames pré quimioterapia: hemograma, albumina, ALT, creatinina, FA, 

glicose e ureia (FIGURA 14). Estavam presentes no hemograma anemia, leucocitose 

com neutrófilos tóxicos com basofilia e vacuolização citoplasmática. Já nas análises 

bioquímicas, hipoalbuminemia e FA aumentada estavam presentes. 
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FIGURA 14 – Exames laboratoriais pré quimioterapia com doxorrubicina  
do dia 15/03/2021. 

 

Após este período, o animal continuou em tratamento com o protocolo 

quimioterápico estabelecido. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DISCUSSÃO 

 

 

As neoplasias mais comuns em cães são as de origem mesenquimal seguida 

das de células epiteliais, sendo o fibrossarcoma o principal neoplasma mesenquimal 

maligno e o lipoma o principal benigno (BRAZ et al., 2016). 

Os tumores de células mesenquimais normalmente apresentam origem em 

tecido conjuntivo, como osteoblastos, fibroblastos, adipócitos, miócitos e as células 

endoteliais que revestem o tecido vascular. Um dos aspectos destas neoplasias é que 

as células geralmente não esfoliam em grande quantidade, sendo vistas 

individualmente e raramente em grupos. Além disso, são menores que as células 

epiteliais, tendo formato arredondado, oval ou fusiforme, com borda citoplasmática 

indistinta e núcleos ovais a arredondados (MEINKOTH et al., 2020). 

O condrossarcoma é o segundo tumor primário de origem óssea mais comum 

em cães, correspondendo cerca de 10% dos casos. Em gatos, apesar de ser o 

segundo tumor ósseo mais comum, a sua incidência é baixa. O lugar de maior 

predileção é a cavidade nasal, porém, apesar de ter menor casuística, já foi relatado 

em ossos longos, vértebras, arcos costais, pelve, dígito, osso peniano e locais extra 

esqueléticos, como pulmões, traqueia e glândula mamária (KLEINER e SILVA, 2003; 

STRAW, 2004). 

Cães de meia idade a idosos, com idade média de 7,2 anos, de porte médio a 

grande, são os mais acometidos, sendo as raças pastor alemão, boxer e golden 

retriever as mais afetadas. O crescimento deste tipo de neoplasia é lento e a incidência 

metastática é menor do que em outras neoplasias ósseas, como o osteossarcoma. A 

metástase pulmonar pode ocorrer durante o curso da doença, porém não é comum. 

Outros órgãos também podem ser afetados, como os rins, fígado e coração (KLEINER 

e SILVA, 2003; STRAW, 2004; CRAIG e THOMPSON, 2017; BARNETTE, 2019). 

Neste caso, a paciente era um cão de grande porte, da raça pastor alemão e 

idosa. Todas estas características foram descritas por Kleiner e Silva (2003) e Straw 

(2004) como predisposições para este tipo de neoplasia. Apesar da literatura relatar 

baixa incidência de metástase causada pelo condrossarcoma, a paciente apresentava 

tal alteração, achado também encontrado por Carrol et al. (2020), que relataram 

metástase pulmonar em um cão com condrossarcoma em dígito. 
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Os sinais clínicos dependem da localização da lesão, sendo os principais: 

secreção nasal, claudicação, aumento de volume, dor no membro afetado e fraturas 

patológicas. Os sinais apresentados pelo cão eram claudicação, dor e aumento de 

volume em membro pélvico esquerdo (região de metáfise proximal do fêmur). Tais 

achados corroboram com os sinais clínicos descritos na literatura  (KLEINER e SILVA, 

2003; STRAW, 2004). 

Como ferramenta diagnóstica, a citologia sugere a enfermidade, tendo que ser 

confirmada pelo exame histopatológico. A histopatologia, além de determinar o 

diagnóstico, também indica o comportamento tumoral (BARNETTE, 2019). A técnica 

diagnóstica citológica começou a ser usada devido a sua praticidade, rápida 

execução, por ser pouco invasiva e possuir baixo custo, quando comparada à 

histopatologia. Em casos de neoplasias cutâneas e subcutâneas, um estudo aponta 

que a citologia pode chegar ao mesmo diagnóstico que o exame histopatológico em 

69,69% dos casos (BRAZ et al., 2016). No presente caso, a citologia realizada chegou 

ao diagnóstico de neoplasia maligna de origem mesenquimal, sarcoma, havendo 

concordância com o histopatológico. 

Em casos de neoplasia cartilaginosa, pode-se encontrar material eosinofílico 

granular no exame citológico. Tal achado é sugestivo de matriz condróide. Esta matriz 

é mais abundante em casos de condrossarcoma quando comparada com casos de 

osteossarcoma, além de formar com menos frequência pequenos agregados densos, 

os quais tipificam a matriz osteóide. Tumores de origem cartilaginosa normalmente 

são pobres em celularidade e ricos em matriz, já o osteossarcoma é rico em 

celularidade e pobre em matriz (CRAIG e THOMPSON, 2017; MEINKOTH et al., 

2020). 

Quanto às características de malignidade, os achados encontrados nas lâminas 

do exame citológico corroboram com os descritos por Meinkoth et al. (2020), 

apresentando anisocitose, anisocariose e nucléolos evidentes. Além da presença de 

material intercelular eosinofílico.  

Os condroblastos individuais são semelhantes aos osteoblastos malignos, ou 

seja, são redondos a fusiformes, com núcleos grandes e basofilia citoplasmática. A 

anisocariose é proeminente, podendo indicar um condrossarcoma de alto grau. 

Células multinucleadas podem ser encontradas, o citoplasma é mais basofílico, 

apresentando ocasionalmente grânulos rosa, similares aos das células em 

osteossarcoma, e pode conter vários pequenos vacúolos, e as células apresentam  
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grânulos. Em casos em que o tumor está causando lise óssea, osteoclastos podem 

ser encontrados (CRAIG e THOMPSON, 2017; MEINKOTH et al., 2020). 

Devido à semelhança dos condroblastos com os osteoblastos e a presença de 

matriz condróide, que pode ser confundida com matriz osteóide, Prestes et al. (2017) 

sugeriram osteossarcoma na citologia de um cão com neoplasia em articulação sacro-

ilíaca. Neste caso, o osteossarcoma também entrou como um diferencial devido estas 

características, porém mais tarde o exame histopatológico confirmou uma neoplasia 

de origem mesenquimal, porém condrossarcoma. 

No exame histopatológico, condrócitos neoplásicos são evidenciados cercados 

por células mesenquimais neoplásicas, produzindo matriz condróide. Estes 

condrócitos geralmente estão acompanhados de várias características de 

malignidade, tais como anisocariose, cariomegalia e raras figuras de mitoses. Este 

exame também permite graduar a neoplasia a partir de algumas características: 

produção de matriz, morfologia, grau de pleomorfismo, celularidade, presença de 

necrose e mitose. Estas características são contabilizadas, juntamente com o número 

de mitoses encontradas, dando-se assim um grau de 1 a 3, o qual é importante para 

determinar o prognóstico do animal (FARESE et al., 2009; CARROL et al., 2020). 

O tratamento preconizado em casos de condrossarcoma é a ressecção 

cirúrgica com margens amplas, podendo associá-la a radioterapia para evitar recidivas 

ou quimioterapia. Um fator importante para a determinação do tratamento é a 

graduação tumoral por meio do exame histopatológico e a pesquisa de metástases 

(MÜLLER et al., 2010). No presente relato, o tratamento de escolha foi a 

quimioterapia, sendo utilizada como um tratamento paliativo. A quimioterapia paliativa 

não tem como objetivo a cura, mas sim melhorar a qualidade de sobrevida do 

paciente, que já não tem mais indicação de tratamento local através de cirurgia ou 

radioterapia (NARDI et al., 2016). 

No primeiro hemograma da paciente, antes do início do tratamento, observou-

se discreto desvio a esquerda. Esta alteração indica a presença de um processo 

inflamatório que pode ser justificado pela neoplasia. O eritrograma apresentou 

policitemia transitória discreta, decorrente de provável contração esplênica, pois o 

valor da proteína plasmática total não se mostrou aumentado. O aumento da 

concentração das proteínas plasmáticas poderia indicar desidratação e, 

consequentemente, policitemia relativa (FIGURA 6). Já a ALT teve um discreto 
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aumento, não tendo significado clínico (RIBEIRO et al., 2009; ZABOLOTZKY e 

WALKER, 2020). 

Os quimioterápicos utilizados no tratamento de sarcomas são cisplatina, 

carboplatina, doxorrubicina, bleomicina, metotrexato, ciclofosfamida e vincristina 

(CARVALHO et al., 2013). Os fármacos escolhidos para o protocolo deste cão foram 

a carboplatina, com posterior mudança para a doxorrubicina e zoledronato, com 

intervalo entre as sessões de 21 dias. 

A carboplatina é um agente antineoplásico que possui entre os seus efeitos 

colaterais a mielotoxicidade, podendo causar trombocitopenia, neutropenia e/ou 

anemia. Este fármaco também é considerado nefrotóxico, apesar de ser menos 

nefrotóxico que a cisplatina, podendo ser indicado para pacientes com nefrotoxicidade 

preexistente, desde que ocorra um monitorando concomitante da função renal. Seu 

nadir ocorre de duas a três semanas após a aplicação (Platamine® CS, 2015; NARDI 

et al., 2016). 

Após nove dias da primeira sessão de quimioterapia utilizando a carboplatina, 

anemia normocítica normocrômica com hipocromia moderada estava presente no 

hemograma (FIGURA 10). Apesar de não estar no intervalo de nadir, o animal 

provavelmente apresentou anemia decorrente da mielotoxicidade causada pela 

carboplatina, diminuindo assim a quantidade de células vermelhas no sangue (NARDI 

et al., 2016). Este exame também evidenciou eosinofilia, diminuição no número de 

monócitos, agregado plaquetário e raras macroplaquetas. A eosinofilia pode ser 

causada por verminose, doença pulmonar, inflamação crônica com estimulação 

imunológica, hipoadrenocorticismo, toxinas decorrentes de picada de cobra, neoplasia 

e condições paraneoplásicas. A diminuição no número de monócitos não possui 

significado clínico. As macroplaquetas estão ligadas a trombopoiese e em pequena 

quantidade são achados normais. Já o agregado plaquetário está relacionado aos 

erros pré-analíticos (ZABOLOTZKY e WALKER, 2020).  

No dia 18 de fevereiro, dia da segunda sessão de quimioterapia, o hemograma 

que antecedeu a sessão demonstrava leucocitose por neutrofilia com raros neutrófilos 

tóxicos com leve basofilia citoplasmática, eosinopenia, monocitose e agregado 

plaquetário (FIGURA 11). Os neutrófilos tóxicos estão associados com a gravidade da 

inflamação e indicam um efeito sistêmico inflamatório na medula óssea. A basofilia 

citoplasmática é considerada a toxicidade mais comum e menos grave. A eosinopenia 
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não possui importância clínica. Já a monocitose está relacionada a afecções mais 

crônicas, como a descrita neste trabalho (ZABOLOTZKY e WALKER, 2020). 

Como foi observado progressão da neoplasia, a partir da segunda sessão de 

quimioterapia, o protocolo foi alterado para doxorrubicina associada ao zoledronato. 

A doxorrubicina, que pode ser utilizada isolada ou associada no tratamento de 

sarcomas osteogênicos, também apresenta alterações hematológicas devido a sua 

toxicidade. Outros sistemas afetados pela toxicidade deste fármaco são o trato 

gastrointestinal, renal, cardiocirculatório e dermatológico. O seu nadir ocorre de 10 a 

14 dias após sua aplicação. Já o zoledronato é um bisfosfonado utilizado no 

tratamento de tumores ósseos primários ou metastáticos e na hipercalcemia maligna 

presente na síndrome paraneoplásica. Sua função é interferir na reabsorção óssea 

pelos osteoclastos (NARDI et al., 2016). Fan et al. (2008) observaram a diminuição da 

reabsorção óssea em cães com osteólise maligna utilizando zoledronato, fato não 

observado durante este relato. 

O hemograma realizado no dia 26 de fevereiro, oito dias após a aplicação da 

doxorrubicina com o zoledronato, apresentou trombocitopenia, decorrente da 

mielotoxicidade, eosinofilia e monocitose com monócitos ativados (FIGURA 12). A 

eosinofilia, como descrita anteriormente, pode ser derivada de várias causas, sendo 

a mais provável neste estudo, a neoplasia. Os monócitos ativados estão presentes 

em sangue periférico de cães e gatos com monocitose ou com inflamação 

pronunciada, corroborando com o caso (NARDI et al., 2016; ZABOLOTZKY e 

WALKER, 2020).  

Devido a toxicidade renal relatada por Nardi et al. (2016), no dia 04 de março 

realizou-se a dosagem de creatinina e ureia séricas para controle da função renal, os 

quais estavam dentro do valor de referência (FIGURA 13). É importante salientar que 

a creatinina e ureia são marcadores tardios e só aumentam suas concentrações 

séricas quando a lesão renal está mais avançada. 

Antecipando a terceira sessão de quimioterapia, no hemograma (FIGURA 14), 

a paciente estava com leucocitose por neutrofilia com desvio a esquerda regenerativo, 

devido ao processo inflamatório referente à neoplasia. Neutrófilos tóxicos estavam 

presentes, demonstrando maior gravidade da inflamação. Como citado anteriormente, 

a basofilia citoplasmática é a forma mais comum e menos grave dos neutrófilos 

tóxicos, já a vacuolização citoplasmática indica uma severidade maior. Também tinha 

anemia, que pode ser causada pelo leucograma inflamatório, devido à destruição 
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imunomediada de eritrócitos, pelos fármacos utilizados e pela síndrome 

paraneoplásica. A hipoalbuminemia pode ocorrer em casos de inflamação, porque a 

albumina é considerada uma proteína negativa de fase aguda, justificando assim a 

sua diminuição na paciente. Por fim, a FA se demonstrou elevada, provavelmente 

devido à maior atividade osteoblástica na região da neoplasia. Para determinar ao 

certo a causa de seu aumento, é importante solicitar a dosagem da fosfatase alcalina 

e frações (CORRÊA et al., 2002; ALIISON, 2015; ZABOLOTZKY e WALKER, 2020).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As especialidades diagnósticas estão em crescimento contínuo na Medicina 

Veterinária, e uma destas especialidades é a Patologia Clínica, área escolhida para a 

realização do estágio curricular. Este estágio foi essencial para o melhor 

conhecimento da área e da rotina prática de um laboratório de análises clínicas. Além 

de ensinar a ter postura profissional, trabalhar em equipe e a se comunicar com os 

demais profissionais e com os tutores.  
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