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RESUMO 

BONI, T. P. Perfil imune como fator prognóstico em animais com neoplasias 

malignas. 2022. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

A resposta inflamatória sistêmica é uma resposta inespecífica secundária ao dano 

tecidual causado pela neoplasia devido à hipóxia e necrose e o resultado são 

alterações metabólicas, aumento da produção de proteínas de fase aguda e 

alterações hematológicas observadas no sangue periférico de pacientes humanos e 

animais as quais se refletem como anemia, neutrofilia, linfopenia e alterações 

plaquetárias. Os componentes de células imunes analisados no hemograma, 

leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos, monócitos e plaquetas oferecem uma fácil e 

acessível medida da inflamação sistêmica. Cada vez mais tem sido proposto que a 

proporção entre essas células no sangue quando avaliada por meio de um índice 

indica o estado inflamatório do paciente, ou seja, refle a relação do hospedeiro com o 

tumor. O objetivo do estudo foi investigar o perfil imune/inflamatório por meio da 

análise do hemograma de animais diagnosticados com neoplasias sólidas malignas e 

verificar se os índices avaliados poderiam ser úteis para predizer o prognóstico dos 

pacientes, fornecendo uma ferramenta simples e barata para o clínico na rotina 

oncológica. Foram coletados dados de 100 animais controles e 87 animais 

oncológicos e estes foram divididos em grupos de acordo com a neoplasia: grupo 1 – 

Carcinoma (n=43); Grupo 2 – Sarcoma (n=27); Grupo 3 – Melanoma (n= 10); Grupo 

4 – Mastocitoma (n=7). Dentro de cada grupo foram subdivididos em grupos de acordo 

com o estadiamento clínico e os índices inflamatórios analisados: a relação neutrófilos 

linfócitos (NLR – neutrophil-lymphocyte ratio), relação plaquetas linfócitos (PLR – 

platelet-lymphocyte ratio), relação monócitos linfócitos (MLR – monocyte- lymphcoyte 

ratio) e índice sistêmico inflamatório imune (SII – systemic immune- inflammation 

index). Cães diagnosticados com carcinoma, sarcoma, melanoma apresentaram 

concentrações maiores de leucócitos totais e neutrófilos e cães diagnosticados com 

carcinoma, sarcoma e mastocitoma apresentaram valores menores de linfócitos. 

Nosso estudo observou que os animais diagnosticados com sarcoma, carcinoma e 

melanoma apresentaram NRL mais elevado em comparação com o grupo controle. 

Não houve diferença significativa dos índices entre os diferentes graus da neoplasia 

e nem sobre a sobrevida dos pacientes. O índice plaquetário não pode ser analisado 

devido ao alto número de animais com agregação plaquetária. Novos índices imunes 

ou a relação entre eles devem ser investigados na busca de parâmetros imunes que 

funcionem como fator prognóstico levando-se em conta o perfil de resposta 

inflamatória de cães. 

Palavras-chave: Índices imune; NRL; Imuno-hematologia; Tumores sólidos 
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ABSTRACT 

BONI, T. P. Immune profile as a prognostic factor in animals with malignant 

neoplasms. 2022. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

The systemic inflammatory response is a nonspecific response secondary to tissue 

damage caused by the neoplasm due to hypoxia and necrosis and the result is 

metabolic alterations, increased production of acute phase proteins and hematological 

alterations observed in the peripheral blood of human and animal patients which are 

reflect as anemia, neutrophilia, lymphopenia, and platelet changes. Immune cell 

components analyzed in the blood count, total leukocytes, neutrophils, lymphocytes, 

monocytes, and platelets provide an easy and accessible measure of systemic 

inflammation. It has increasingly been proposed that the proportion of these cells in 

the blood when evaluated by means of an index indicates the inflammatory state of the 

patient, that is, it reflects the relationship between the host and the tumor. The objective 

of the study was to investigate the immune/inflammatory profile through the analysis 

of the blood count of animals diagnosed with solid malignant neoplasms and to verify 

if the evaluated indices could be useful to predict the prognosis of patients, providing 

a simple and inexpensive tool for the clinician in the oncological routine. Data were 

collected from 100 control animals and 87 oncological animals, and they were divided 

into groups according to the neoplasm: group 1 – Carcinoma (n=43); Group 2 – 

Sarcoma (n=27); Group 3 – Melanoma (n=10); Group 4 – Mast cell tumor (n=7). Within 

each group, they were subdivided into groups according to clinical staging and 

inflammatory indices analyzed: neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte 

ratio (PLR), monocyte-lymphocyte ratio (MLR) – monocyte-lymphocyte ratio) and 

systemic immune-inflammatory index (SII). Dogs diagnosed with carcinoma, sarcoma, 

melanoma had higher concentrations of total leukocytes and neutrophils and dogs 

diagnosed with carcinoma, sarcoma and mast cell tumors had lower values of 

lymphocytes. Our study observed that animals diagnosed with sarcoma, carcinoma 

and melanoma had higher NRL than control group. There was no significant difference 

in the indices between the different degrees of neoplasm nor in the survival of patients. 

The platelet index cannot be analyzed due to the high number of animals with platelet 

aggregation. New immune indices or the relationship between them should be 

investigated in the search for immune parameters that work as a prognostic factor 

considering the inflammatory response profile of dogs. 

 
Keywords: Immune indices; NRL; Immunohematology; Solid tumors 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a incidência de câncer em cães está aumentando, o que 

pode ser resultado do aumento da expectativa de vida, devido aos avanços da 

medicina veterinária, métodos diagnósticos e protocolos terapêuticos, além da 

inclusão de uma rotina de medicina preventiva, com check-up rotineiros, vacinação e 

alimentação balanceada (KOMAZAWA et al., 2016). Neoplasia é uma das principais 

causas de morte em cães com idade superior a 10 anos, onde 50% vão apresentar 

algum tipo de tumor e um em cada quatro virão à óbito devido a doença (ADAMS et 

al., 2010). 

A interação entre a resposta imune e a inflamação sistêmica está presente no 

início, desenvolvimento e progressão de vários tipos de neoplasias (DIAKOS et al., 

2014). A inflamação está relacionada às citocinas derivadas do tumor e do hospedeiro, 

células imunes e pequenos mediadores de proteínas inflamatórias (WEST et al., 2015) 

e é quantificada pelos níveis de leucócitos, neutrófilos, linfócitos, plaquetas e proteínas 

de fase aguda, como por exemplo a proteína C reativa. 

Recentemente, em humanos, as combinações de parâmetros de inflamação 

sistêmica, incluindo a razão neutrófilos-linfócitos (NLR) (LI et al., 2016) e a proporção 

plaquetas-linfócitos (PLR) (ZOU et al., 2016), foram relatadas como fatores 

prognósticos em algumas neoplasias malignas. A NRL é elevada em pacientes com 

doenças mais avançadas e agressivas (GUTHRIE et al., 2013)  

O presente trabalho tem como objetivo contribuir no levantamento de dados 

sobre o perfil imune/inflamatório por meio da análise do hemograma de animais 

diagnosticados com neoplasias sólidas malignas, para verificar se os índices 

avaliados poderiam ser úteis para predizer o prognóstico do paciente, fornecendo uma 

ferramenta simples e barata para o clínico na rotina oncológica.  
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2 INFLAMAÇÃO E CÂNCER 

A carcinogênese é um processo de várias etapas envolvendo a alteração de 

células normais que gradualmente progridem para a malignidade, com capacidade 

crescente de proliferação, sobrevivência, invasão e metástase (Figura 1). A primeira 

etapa do processo, a iniciação, é o resultado de uma alteração genética que leva à 

proliferação anormal de uma única célula. A segunda etapa, a proliferação celular, 

leva ao crescimento de uma população de células tumorais clonalmente derivadas. A 

progressão, a última etapa, continua à medida que mutações adicionais ocorrem 

(RODASKI; PIEKARZ, 2009).  

 

Figura 1 ― Esquema do processo cancerígeno: iniciação, proliferação e 
progressão da malignidade 

Fonte: Compton (2020) 

O mecanismo de oncogênese inclui um microambiente tumoral (TME) (Figura 

2), que contém além das células cancerígenas as células normais, como fibroblastos, 

células imunes e células endoteliais (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Uma vez que 

recrutadas para o TME, estas células secretam muitos fatores que influenciam a 

angiogênese, proliferação, invasão e a metastização (ANDERSON; SIMON, 2020). 
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Figura 2 ― O microambiente tumoral 

Fonte: (OSIPOV et al., 2019) 

Uma variedade de oncogenes, fatores secretados pelo tumor e citocinas 

secretadas por células inflamatórias podem levar ao recrutamento de mediadores 

inflamatórios (GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010). O sistema imune seus 

produtos interferem no desenvolvimento e progressão do tumor (CHEN et al., 2007; 

CONDEELIS; POLLARD, 2006).  

Com base nesses achados, alguns marcadores de inflamação têm sido 

utilizados para associação com progressão e prognóstico do câncer (ROXBURGH; 

MCMILLIAN, 2009). 

A inflamação crônica é um dos fatores epigenéticos que mais contribuem ao 

surgimento de tumores. Em 1863, Virchow postulou pela primeira vez que o câncer se 

origina em locais de inflamação crônica, em parte com base em sua hipótese de que 

algumas classes de irritantes que causam inflamação também aumentam a 

proliferação celular (COUSSENS; WERB, 2002). A inflamação associada ao câncer, 

contribui para a instabilidade genômica, modificação epigenética, indução da 

proliferação de células cancerígenas, aumento das vias antiapoptóticas de células 

neoplásicas, estimulação da angiogênese e, eventualmente, disseminação do câncer 

(HANAHAN; WEINBERG, 2011) (Figura 3).  
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Na medicina humana, os estudos da relação das condições inflamatórias 

crônicas e as neoplasias está mais bem estabelecida. Indivíduos com colite crônica 

ulcerativa têm maiores chances de desenvolverem carcinoma colorretal, enquanto 

pacientes com hepatite crônica ou cirrose têm maior risco de apresentar carcinoma 

hepatocelular (CHEN et al., 2007; BERASAIN et al., 2009).  

 

 

Figura 3 ― A inflamação crônica na progressão do câncer. Diferentes condições inflamatórias podem 
levar à transformação neoplásica.  

Fonte: Gonzalez, Hagerling e Werb (2018) 

A relação entre um processo inflamatório e neoplasias ocorre por intermédio de 

vias extrínseca e intrínseca. Na via extrínseca, ou dependente de inflamação, 

condições inflamatórias podem desencadear o perfil maligno, como as relacionadas a 

microrganismos, doenças autoimunes e doenças inflamatórias crônicas.  

Na via intrínseca, ou independente de inflamação, mutações ativam 

oncogenes, que criam um ambiente inflamatório em resposta à neoplasia. Em ambas 

as vias, a iniciação neoplásica ocorre através de ativação de oncogenes, inativação 

de genes supressores tumorais (anti-oncogenes) e desequilíbrio entre a proliferação 

e morte celular (apoptose). Já na fase de progressão e metastatização da neoplasia, 

a inflamação fará parte do microambiente tumoral, com participação dos componentes 

celulares da imunidade inata e da adaptativa (GONZALEZ; HAGERLING; WERB, 

2018) (Figura 4). 
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Figura 4 ― Via intrínseca e a via extrínseca da inflamação e câncer 

Fonte: Mantovani et al. (2008) 
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2.1 RESPOSTA IMUNE E O CÂNCER 

A participação das células da imunidade inata no processo oncogênico inclui 

principalmente os macrófagos associados a tumores (TAM, em inglês tumor 

associated macrophages), neutrófilos e as células dendríticas. O processamento de 

neoantígenos tumorais por essas células e sua apresentação para os componentes 

da imunidade adaptativa, leva ao recrutamento de linfócitos T e B, que desenvolvem 

uma resposta mais específica ao tumor, o que é chamado de resposta adquirida 

(GONZALEZ; HAGERLING; WERB, 2018). À medida que o tecido neoplásico evolui 

diferentes subconjuntos de células inflamatórias podem predominar, altos níveis de 

células T infiltradas no tumor se correlacionam com bom prognóstico em muitos 

cânceres sólidos (OLDFORD et al., 2006); por outro lado, altos níveis de infiltração de 

macrófagos se correlacionam com um pior prognóstico (GONZALEZ; HAGERLING; 

WERB, 2018) (Figura 5). 

Os macrófagos estão presentes em várias etapas da progressão do câncer, 

desde a transformação neoplásica precoce até a progressão metastática 

(GONZALEZ; HAGERLING; WERB, 2018). São células imunes inatas que se 

diferenciam dos monócitos clássicos circulantes após extravasamento para os 

tecidos, desempenhando um papel fundamental na homeostase e reparo tecidual 

(LAVIN et al., 2015). Em pacientes oncológicos macrófagos associados a tumores 

(TAMs) de alto grau correlacionam-se com prognóstico ruim e sobrevida global 

reduzida (ZHANG et al., 2012; NOY; POLLARD, 2014). 

Outro tipo de leucócito que compõe o sistema imune inato, o neutrófilo, pode 

desempenhar diversas funções nas várias fases de iniciação e progressão do câncer, 

sendo uma população celular heterogênea e dotada de plasticidade, capaz de assumir 

diferentes fenótipos de acordo com determinados sinais (GRANOT, et al., 2015). A 

maioria das informações científicas acerca do processo inflamatório é que é uma das 

primeiras células a serem recrutadas para o tecido danificado, onde podem eliminar 

patógenos e modular a inflamação (KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013). No entanto, 

os neutrófilos não são células que participam exclusivamente nos processos de 

combate a microorganismos e nos últimos anos a participação deste tipo celular nos 

processos oncológicos tem sido mais explorado. 

Em pacientes com câncer, altos níveis de neutrófilos associados a tumores 

(TANs), neutrofilia e/ou altas proporções de neutrófilos/linfócitos foram associados a 
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um prognóstico ruim em diferentes malignidades (DONSKOV, 2013). Os TANs 

contribuem para a inflamação durante o início e a progressão do câncer, liberam 

enzimas elastolítica que, quando secretada em um local de inflamação, promove a 

invasão de células tumorais, angiogênese e proliferação de células cancerígenas 

(GONG et al., 2013).  

Além de produzir citocinas associadas à progressão tumoral, os neutrófilos 

podem suprimir a atividade das células T citotóxicas e, por sua vez, promover 

metástase. Os neutrófilos também possuem propriedades tumoricidas e podem matar 

células tumorais por citotoxicidade direta ou por citotoxicidade celular dependente de 

anticorpos (ADCC) (FRIDLENDER; ALBELDA; GRANOT, 2015). 

 

Figura 5 ― Resposta imune e progressão do câncer. O equilíbrio entre a resposta imune efetora e 
tolerogênica determina o destino do tumor. Durante os estágios iniciais do desenvolvimento do tumor, 
as células imunes efetoras eliminam as células cancerígenas imunogênicas. Células cancerosas 
selecionadas que sobrevivem ao progresso para tumores clinicamente detectáveis adotam diferentes 
estratégias de tolerância imune periférica e recrutamento de células imunes imunossupressoras que 
podem influir outras células tumoricidas. 

Fonte: Gonzalez, Hagerling e Werb (2018) 

Em humanos, a progressão e evolução de pacientes com câncer não são 

determinados apenas pelas características do tumor, outros fatores relacionados ao 

paciente também são fundamentais para o resultado. A inflamação sistêmica 

associada ao câncer é um determinante chave da progressão da doença e da 

sobrevivência na maioria dos cânceres (HANAHAN; WEINBERG, 2011).  

Marcadores da resposta de fase aguda, particularmente proteína C-reativa e 

albumina, são marcadores sensíveis e confiáveis de inflamação sistêmica em 

pacientes com câncer (ROXBURGH; MCMILLIAN, 2009).  
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De fato, na oncologia humana a última década viu a evolução de um sistema 

de pontuação de prognóstico, o Glasgow Prognostic Score (GPS) baseado na 

combinação dessas proteínas de fase aguda que fornece informações de prognóstico 

objetivas e confiáveis para cânceres operáveis e inoperáveis. Esse sistema de 

pontuação foi validado em uma variedade de cenários clínicos e agora é reconhecido 

como tendo valor prognóstico, independente de fatores baseados em tumor 

(MCMILLAN, 2012).  

Anormalidades nas contagens célulares do sangue periférico, como neutrofilia, 

linfopenia e trombocitose, são identificadas como respostas à inflamação sistêmica 

(FU et al., 2013). Portanto, estas evidências reforçam que os componentes do sangue 

relacionados à imunidade e inflamação, como linfócitos, neutrófilos, monócitos e 

plaquetas, podem ter valor prognóstico para câncer.  

Estudos anteriores, em humanos, relataram que o NLR (relação neutrófilo-

linfócito), PLR (relação plaqueta-linfócito) e MLR (relação linfócito-monócito) estavam 

associados ao prognóstico de vários tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer 

de bexiga, câncer de nasofaringe e câncer de próstata (NISHIJIMA et al., 2015). 

Em 2014, Hu et al. desenvolveram um indicador que chamaram de índice 

sistêmico inflamatório imune, SII, para prever o prognóstico de pacientes após 

ressecção curativa para carcinoma hepatocelular. O SII foi calculado a partir das 

contagens pré-operatórias de plaquetas do sangue periférico (P), neutrófilos (N) e 

linfócitos (L) por litro de acordo com a equação: SII = P x N/L. Os pesquisadores 

testaram a hipótese de que um alto escore SII (SII > 330×10 9 células/L) indicava um 

resultado desfavorável nesses pacientes e descobriram que era um preditor preciso 

de sobrevida em um ano e diferenciação tumoral. 

No câncer, tais métricas podem servir como biomarcadores prognósticos, 

permitindo a estratificação de risco no diagnóstico e oferecendo a perspectiva de 

adequação do paciente a intervenções terapêuticas específicas (HOWARD; 

KANETSKY; EGAN, 2019).  

Os componentes de células imunes do hemograma completo oferecem uma 

fácil e acessível medida da inflamação sistêmica, pois o hemograma é um dos exames 

laboratoriais mais solicitado na rotina clínica devido à sua praticidade e baixo custo, 

sendo solicitado para auxiliar, juntamente com o histórico, anamnese e exame físico 

o diagnóstico ou prognóstico do animal (COUTO, 2019).  
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Este tipo de exame possibilita a quantificação e caracterização dos elementos 

celulares do sangue: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. É o exame de primeira linha 

no estudo da função hematológica, permitindo, além da quantificação de cada tipo de 

célula sanguínea o estudo da sua morfologia (LEE, 1999). 

Na medicina veterinária existem poucos trabalhos avaliando o perfil 

imune/inflamatório dos pacientes oncológicos. A NRL foi estudada em cães com 

linfoma multicêntrico e não foi capaz de predizer sobrevida (MUTZ et al., 2013). Em 

cães com mastocitoma mostrou que os pacientes com mastocitoma de alto grau 

possuem uma NRL mais elevada quando comparado com os pacientes com 

mastocitoma de baixo grau (MACFARLANE et al., 2016) e cães com sarcoma de 

tecidos moles apresentaram uma NRL mais elevada do que com neoplasias 

mesenquimais benignas (MACFARLANE et al., 2015). 

Neste contexto, devido as evidências científicas disponíveis na oncologia 

humana a respeito do uso dos marcadores de perfil imune como auxílio no prognóstico 

em pacientes oncológios em contraponto com o baixo número de estudos em animais 

com tumores sólidos o presente trabalho se propõe a investigar o potencial destes 

índices na medicina veterinária. 
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3 OBJETIVOS 

Investigar a utilidade de parâmetros complementares baseados no perfil imune 

como valor prognóstico de cães com neoplasias malignas. 

 

Objetivos específicos 

▪ Comparar o perfil imune entre diferentes neoplasias malignas sólidas; 

▪ Comparar o perfil imune de acordo com o estadiamento clínico; 

▪ Comparar o perfil imune na sobrevida global entre as diferentes neoplasias 

malignas sólidas 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 COLETA, CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

O modelo empregado foi um estudo retrospectivo de animais atendidos no 

Hospital Veterinário Dr. Hato – Santo André e no Instituto Luisa Mell, com diagnóstico 

histopatológico de tumores sólidos, como sarcoma, melanoma, carcinoma e 

mastocitoma. 

Como critério de inclusão foram considerados todos os animais diagnosticados 

com tumores sólidos, confirmado por meio de exame histopatológico, com dados de 

hemograma incluindo diferencial leucocitário e revisão microscópica de lâmina 

realizados no laboratório do Hospital Veterinário Dr. Hato ou no laboratório IDEXX, no 

momento do diagnóstico da neoplasia, e com exames de imagem para o estadiamento 

segundo critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e adaptado por Owen 

(Owen, 1980). Os critérios de exclusão foram pacientes sem dados de hemograma, 

ou hemogramas realizados em outros laboratórios, sem laudo histopatógico ou sem 

exames de imagem para estadiamento.  

A coleta de dados foi realizada por meio da revisão do prontuário eletrônico de 

cada paciente, para obter informações sobre raça, idade, comorbidade, exames 

laboratoriais e de imagem, além de características do tumor, incluindo tamanho, grau 

e estadio. 

Ao todo foram coletados 86 animais e estes foram divididos em grupos de 

acordo com a neoplasia: grupo 1 – Carcinoma com n = 45; Grupo 2 – Sarcoma com n 

= 27; Grupo 3 – Melanoma com n = 10; Grupo 4 – Mastocitoma com n = 7. Dentro de 

cada grupo foram subdivididos em grupos de acordo com o estadiamento da 

neoplasia. 

Os hemogramas que foram realizados para o estadiamento da neoplasia, 

durante o seu diagnóstico, foram considerados para o estudo e então calculado os 

índices inflamatórios: NRL (n° neutrófilos/n° linfócitos), PLR (n° plaquetas/n° 

linfócitos), MLR (n° monócitos/ n° de linfócitos) e SII (= n° plaquetas x n° n° 

neutrófilos/n° linfócitos). 
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Fluxograma 1 ― Esquema representativo dos critérios de inclusão e 
exclusão dos animais no presente estudo. 

Fonte: O autor (2022)  

O tempo de sobrevida, em dias, foi definido como o período entre a data do 

diagnóstico (obtida dos prontuários) e a ocorrência de óbito ou a data padronizada do 

dia 22/07/2022. O evento de interesse foi o óbito. Ao final do estudo, todas os animais 

que não apresentavam o registro do evento, porque estavam vivos, porque não foram 

acompanhados até o final ou porque morreram por outras causas, receberam o 

registro do evento como censura.  
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Fluxograma 2 ― Esquema representativo dos critérios de inclusão e exclusão 
dos animais para cálculo do tempo de sobrevida 

Fonte: O autor (2022)  

Um grupo controle com 100 animais foi incluído no estudo, e para isso 

selecionou-se animais com idade entre 1 e 10 anos, que realizaram painéis check-up 

completos (hemograma, função renal, função hepática, colesterol, triglicérides e 

eletrólitos) e que tenham apresentado todos os resultados dentro da normalidade para 

a espécie e ausência de agregados plaquetários.  

4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A partir das informações coletadas, realizou-se três análises. A primeira 

consistiu na observação da diferença existente entre os índices provenientes dos 

grupos I, II, III e IV, independente do estadiamento clínico, com os animais controles. 

A segunda, dentro de cada grupo, comparou os subgrupos, os estadiamento 

entre si. Algumas localidades das neoplasias não foram incluídas nesta análise, 
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devido ao n pequeno. A Tabela 1 mostra quais foram as localidades utilizadas para 

cada grupo de neoplasia. 

Para ambos os testes se utilizou os Modelos Lineares Generalizados (GzLM) 

separadamente, considerando como variáveis independentes os fatores grupo e 

estadiamento clínico. Este é um modelo estatístico que permite especificar a 

distribuição de probabilidade que melhor se adequa aos dados através do menor valor 

de Akaike Information Criterion (AIC), dispensando a realização de teste de 

normalidade. Quando foi detectado efeito principal (p < 0,05), foi aplicado o post hoc 

LSD (mínima diferença significativa) para identificar entre quais grupos se deu esta 

diferença. 

Tabela 1 ― Localização das neoplasias 
utilizadas para comparação entre 
estadiamento 

 

Fonte: O autor (2022)  

A terceira, realizou-se regressão de COX para análise de sobrevida para 

estimar o papel dos índices imunes sobre o risco e sobrevida dos animais. 

Para todas as análises foi adotado um nível de significância inferior a 5% 

(p<0,05). Todas as análises foram realizadas com auxílio do programa estatístico 

SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). 
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5 RESULTADO 

As variáveis idade, sexo, raça, local do tumor, acometimento de linfonodo, 

presença de metástase e estádio clínico dos pacientes estão apresentadas na Tabela 

2. 

Houve um total de 115 cães identificados para revisão, com 28 cães 

posteriormente excluídos. As razões mais comuns para exclusão foram a ausência do 

hemograma realizado no diagnóstico (n=12) e ausência de exames de imagem para 

estadiamento (n=11). Outros motivos foram o diagnóstico baseado apenas em 

citologia (n=2) ou ausência do laudo histopatológico no prontuário (n=2) 

Ao todo foram incluídos no estudo 100 animais controle e 87 animais 

oncológicos, sendo, 43 com diagnóstico com carcinoma, 27 com sarcoma, 10 com 

melanoma e 7 com mastocitoma (Gráfico 1). No total 75 machos (40,1%) e 112 fêmeas 

(59,9%), as raças mais frequentes foram sem raça definida (31%), shih tzu (15%), 

lhasa apso (12%), golden retriever (12%) e yorkshire (9%). A idade média dos animais 

controle foi de 4,3 ± 0,3 anos, com carcinoma 10,8 ± 0,5 anos, com sarcoma 10,4 ± 

0,6 anos, com melanoma 11,6 ± 0,7 anos e com mastocitoma 8,4 ± 1,4 anos.  

Não foi possível realizar comparações estatísticas para as variáveis sexo, raça, 

local do tumor, acometimento de linfonodo, presença de metástase e estádio clínico 

dos pacientes, uma vez que existem muitas caselas com valores iguais ou menores a 

5, o que fere um dos pré-requisitos do teste. Para a variável idade, foi realizado um 

Model Linear Generalizado (GzLM). O GzLM para distribuição Normal (AIC = 950,9) 

detectou diferença estatística significativa (W = 209,5; graus de liberdade = 4; p < 

0,001), na qual todos os tipos de câncer tiveram idade maior do que o grupo controle 

(ps < 0,001) e o grupo mastocitoma teve idade menor do que os grupos melanoma (p 

= 0,031) e carcinoma (p = 0,049). 
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Tabela 2 ― Idade, sexo, local do tumor, acometimento de linfonodo, presença de metástase e estádio 
clínico dos pacientes do grupo controle e oncológico. 

 
Controle 
(n = 100) 

Oncológico 
(n=87) Total 

(n = 187) Carcinoma 
(n = 43) 

Sarcoma  
(n = 27) 

Melanoma 
(n = 10) 

Mastocitoma 
(n = 7) 

  ± DP M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP 

Idade (anos) 4,3 ± 0,3 10,8 ± 0,5*$ 
10,4 ± 
0,6* 11,6 ± 0,7*$ 8,4 ± 1,4* 7,2 ± 3,2 

Sexo  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
    Macho 41 (42,0) 14 (32,6) 8 (29,6) 9 (90,0) 3 (42,9) 75 (40,1) 

    Fêmea 59 (59,0) 29 (67,4) 19 (70,4) 1 (1,0) 4 (57,1) 
112 

(59,9) 

Local do tumor  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
    Glândula mamária  20 (46,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 20 (23,0) 
    Fígado  7 (16,3) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (9,2) 
    Baço  0 (0,0) 6 (22,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (6,9) 
    Cutâneo  3 (7,0) 13 (48,1) 4 (40,0) 7 (100,0) 27 (31,0) 
    Oral  0 (0,0) 0 (0,0) 6 (60,0) 0 (0,0) 6 (6,9) 
    Intestino  1 (2,3) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,3) 
    Adrenal  2 (4,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,3) 
    Perineal  2 (4,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,3) 
    Pulmão  2 (4,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,3) 
    Nasal  1 (2,3) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,3) 
    Bexiga  5 (11,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (5,7) 
    Útero  0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,1) 
    Ósseo  0 (0,0) 4 (14,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (4,6) 

Linfonodo 
acometido 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

    Sim  9 (20,9) 2 (7,4) 1 (10,0) 2 (28,6) 14 (16,1) 
    Não  34 (79,1) 25 (92,6) 9 (90,0) 5 (71,4) 73 (83,9) 

Presença de 
metástase 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

    Sim  3 (7,0) 4 (14,8) 1 (10,0) 3 (42,9) 11 (12,6) 
    Não  40 (93,0) 23 (85,2) 9 (90,0) 4 (57,1) 76 (87,4) 

Estádio clínico  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
    I  14 (32,6) 6 (24,0) 4 (40,0) 1 (14,3) 25 (29,4) 
    II  10 (23,3) 8 (32,0) 4 (40,0) 4 (57,1) 26 (30,6) 
    III  10 (23,3) 9 (36,0) 1 (10,0) 1 (14,3) 21 (24,7) 
    IV  9 (20,9) 2 (8,0) 1 (10,0) 1 (14,3) 13 (15,3) 

Fonte: O autor (2022)  
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Gráfico 1 ― Número de animais por grupo 

Fonte: O autor (2022) 

As variáveis leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos, 

basófilos, plaquetas, NRL, PRL, MLR e SII estão apresentadas na Tabela 3 para os 

grupos Controle, Oncológico (Carcinoma, Sarcoma, Melanoma e Mastocitoma) e Total 

da amostra. 

 

Tabela 3 ― Índices dos pacientes do grupo controle e grupo de estudo 

 
Controle 
(n = 100) 

Câncer  
(n=87) 

Total 
(n = 187) 

Carcinoma 
(n = 43) 

Sarcoma  
(n = 27) 

Melanoma 
(n = 10) 

Mastocito
ma 

(n = 7) 
 

 M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP 
Leucócitos 
totais/μl 

10196,2 ± 
240,1 

15957,0 ± 
2771,6  

23220,0 ± 
7816,3 

17446,0 ± 
3398,3 

10902,9 ± 
1169,7 

13815,5 
± 1340,6 

Neutrófilos /μl 
6561,8 ± 

202,2 
12707,1 ± 

2503,9 
19637,5 ± 

7307,7 
14005,35 
± 3255,5 

7451,9 ± 
1049,9 

102942 ± 
1250,7 

Linfócitos /μl 
2642,6 ± 

101,5 
1784,8 ± 

157,1 
2187,8 ± 

330,0 
2262,7 ± 

324,3 
2147,4 ± 

312,8 
2340,8 
±85,5 

Monócitos /μl 
422,3 ± 

26,4 
771,6 ± 
177,2 

801,9 ± 
148,7 

633,7 ± 
143,9 

514,2 ± 
140,7 

572,2 ± 
50,1 

Eosinófilos /μl 
556,2 ± 

53,1 
634,8 ± 

98,5 
523,9 ± 
169,1 

452,2 ± 
113,4 

561,9 ± 
117,3 

564,2 ± 
44,1 

Basófilos /μl 13,3 ± 1,6 16,1 ± 11,5 0 0 21,7 ± 20,3 
11,6 ± 

2,9 
Plaquetas 
103/µL 

287,7 ± 
7,5 

423,0 ± 
20,6 

310,5 ± 
31,4 

478,0 ± 
46,9 

321,9 ± 
30,7 

333,6 ± 
9,3 

NRL 2,9 ± 0,2 8,3 ± 1,0 12,3 ± 3,7 8,0 ± 2,7 4,5 ± 1,4 5,8 ± 0,7 

MLR 0,2 ± 0,01 0,5 ± 0,06 0,6 ± 0,13 0,4 ± 0,18 0,3 ± 0,16 
0,3 ± 
0,02 

       

Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 

Fonte: O autor (2022)  
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O número de leucócitos totais, o GzLM para distribuição Gama (AIC = 3698,8) 

detectou efeitos principais de grupo (Wald = 28,4; graus de liberdade = 3; p < 0,001), 

de estadio clínico (W = 8,7; gl = 3; p = 0,034) e interação entre grupo e estadio clínico 

(W = 51,0; gl = 9; p < 0,001). 

O grupo sarcoma teve valor de leucócitos totais maior que todos os demais 

(controle p < 0,001; carcinoma p < 0,001, melanoma p = 0,001 e mastocitoma p < 

0,001). Além disso, O grupo sarcoma estadio IV teve valor de leucocitos totais maior 

que o grupo sarcoma estadios I (p = 0,003), II (p = 0,003) e III (p = 0,003), e seu valor 

também foi maior que os de estadio IV dos demais grupos (carcinoma p = 0,003; 

melanoma p = 0,002 e mastocitoma p = 0,003). 

O grupo carcinoma teve valor de leucócitos totais maior do que o grupo controle 

(p < 0,001). Em relação ao estadio clínico, os estadios I (p = 0,013), II (p = 0,002) e IV 

(p = 0,001) tiveram valor maior do que o controle. Além de ser maior que o controle, o 

grupo IV teve valor maior que todos os demais grupos (I p = 0,037; II p = 0,017 e III p 

= 0,027).  

O grupo melanoma estadio II (p = 0,012) e estadio I com significância limítrofe 

(p = 0,050) tiveram valores de leucócitos totais maiores do que o grupo controle. 

 

 

Gráfico 2 ― Leucócitos totais x grupo 

Fonte: O autor (2022)  
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O número de neutrófilos, o GzLM para distribuição Gama (AIC = 3608,1) 

detectou efeitos principais de grupo (Wald = 31,6; graus de liberdade = 3; p < 0,001), 

de estadio clínico (W = 8,6; gl = 3; p = 0,035) e interação entre grupo e estadio clínico 

(W = 50,4; gl = 9; p < 0,001).  

O post-hoc mostrou que o grupo sarcoma teve valor de neutrófilos maior do que 

todos os demais (ps < 0,001), o grupo carcinoma e melanoma apresentaram valor 

maior do que o grupo controle (p < 0,001 e p = 0,032, respectivamente). 

Os resultados de interação entre grupo e estadio clínico mostraram que todos 

os estadios dos grupos carcinoma (I p = 0,005; II p = 0,070; III p < 0,001 e IV p = 0,002) 

e sarcoma (I p = 0,009; II p = 0,004; III p= 0,001 e IV p = 0,004) e os estadios I (p = 

0,025) e II (p = 0,006) do grupo melanoma tiveram valores de neutrófilos maiores do 

que o grupo controle. 

 

 

Gráfico 3 ― Neutrófilos x grupo 

Fonte: O autor (2022)  

O número de linfócitos, GzLM para distribuição Tweedie (AIC = 3097,9) 

detectou efeito de grupo (Wald = 8,3; graus de liberdade = 3; p = 0,040), e interação 

entre grupo e estádio clínico (W = 18,2; gl = 9; p = 0,033), mas não houve efeito 

principal de estadio clínico isoladamente (W = 1,8; gl = 3; p = 0,621).  
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Os resultados de interação entre grupo e estadio clínico mostraram que o grupo 

carcinoma estadios I (p < 0,001) II (p = 0,006) e IV (p < 0,001), sarcoma estadios I (p 

= 0,001) e II (p = 0,008) e mastocitoma estadio IV (p < 0,001) tiveram valores menores 

de linfócitos em comparação com o grupo controle. 

 

 

 
 

Gráfico 4 ― Linfócitos x grupo 

Fonte: O autor (2022)  

O número de monócitos, o GzLM para distribuição Tweedie (AIC = 2713,4) não 

detectou diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito ao valor de 

monócitos de acordo com grupo (Wald = 3,7; graus de liberdade = 3; p = 0,298), 

estadio clínico (W = 2,1; gl = 3; p = 0,549) e interação entre esses dois fatores (W = 

14,3; gl = 9; p = 0,110).  
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Gráfico 5 ― Monócitos x grupo 

Fonte: O autor (2022)  

Para a variável NRL, o GzLM para distribuição Gama (AIC = 905,7) detectou 

efeitos principais de grupo (Wald = 19,1; graus de liberdade = 3; p < 0,001), de estadio 

clínico (W = 8,5; gl = 3; p = 0,036) e interação entre grupo e estadio clínico (W = 19,6; 

gl = 9; p = 0,020).   

O post-hoc mostrou que os grupos carcinoma (controle p < 0,001; melanoma p 

= 0,020; mastocitoma p = 0,003) e sarcoma (controle p < 0,001; melanoma p < 0,001 

e mastocitoma p < 0,001) tiveram valores de NRL maiores do que os demais, sendo 

o grupo sarcoma maior do que o grupo carcinoma (p = 0,030).   

Os resultados de interação entre grupo e estadio clínico mostraram que os 

grupos carcinoma estadio I (p < 0,001), II (p = 0,005), III (p = 0,002) e IV (p = 0,001), 

sarcoma estadios I (p = 0,002), II (p < 0,001) e III (p = 0,012) e melanoma estadios I 

(p = 0,018) e II (p = 0,043) tiveram valores de NRL maiores do que o grupo controle. 
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Gráfico 6 ― NRL x grupo  

Fonte: O autor (2022)  

Para a variável MLR, o GzLM para distribuição Gama (AIC = -128,3) não 

detectou diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito ao valor de MLR 

de acordo com grupo (Wald = 4,7; graus de liberdade = 3; p = 0,199) e estadio clínico 

(W = 5,1; gl = 3; p = 0,164), mas foi encontrado efeito interação entre esses dois 

fatores (W = 22,6; gl = 9; p = 0,007). 

Os resultados de interação entre grupo e estadio clínico mostraram que os 

grupos carcinoma estadios I (p < 0,001) II (p = 0,003) III (p = 0,023) e IV (p = 0,005), 

sarcoma estadios I (p = 0,004) II (p = 0,001) e III (p = 0,001) e melanoma estadio I (p 

= 0,039) tiveram MLR maior do que o grupo controle.  
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Gráfico 7 ― MRL x Grupo 

Fonte: O autor (2022) 

 

Tabela 4 ― Índices dos pacientes com carcinoma de acordo com o estadiamento clínico. 

 
Carcinoma 

(n = 43) 

 
I 

(n = 14) 
     II 

      (n = 10) 
III 

(n = 10) 
IV 

(n = 9) 

 M ± DP        M ± DP M ± DP M ± DP 
Leucócitos 
totais/μl 

12760,0 ± 
1032,3 

12603,0 ± 
1422,7 

24365,0 ± 
1639,8 

15314,4 ± 
2164,2 

Neutrófilos /μl 10150,6 ± 962,1 
8985,0 ± 
1066,1 

20134,0 ± 
10514,9 

12567,6 ± 
2106,7 

Linfócitos /μl 1448,7 ± 185,5 1850,4 ± 283,4 2319,5 ± 421,4 
1640,7 ± 

262,3 
Monócitos /μl 584,4 ± 82,4 799,4 ± 201,7 1171,7 ± 731,0 587,3 ± 136,5 
Eosinófilos /μl 450,3 ± 118,6 971,0 ± 303,5 691,0 ± 217,4 485,8 ± 88,7 
Basófilos /μl 33,8 ± 32,0 0 21,7 ± 21,7 0 

Plaquetas 103/µL 418,2 ± 22,1 383,7 ± 37,7 419,4 ± 40,2 478,0 ± 70,5 
NRL 8,9 ± 1,7 6,4 ± 1,7 7,7 ± 2,1 9,9 ± 2,8 
MLR 0,5 ± 0,09 0,5 ± 0,10 0,4 ± 0,13 0,5 ± 0,2 

Fonte: O autor (2022)  
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Tabela 5 ― Índices dos pacientes com sarcoma de acordo com o estadiamento clínico. 

 
Sarcoma 
(n =25) 

 
I 

(n = 6) 
II  

(n = 8) 
III 

(n = 9) 
IV 

(n = 2) 

 M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP 

Leucócitos totais/μl 
15683,3 ± 

2393,2 
15427,5 ± 3406,8 

17891,1 ± 
4145,4 

115050,0 ± 
105950,0 

Neutrófilos /μl 
12850,5 ± 

2118,0 
12407,9 ± 2891,8 

14111,8 ± 
3471,8 

106541,5 ± 98988,5 

Linfócitos /μl 
1592,5 ± 

285,7 
1808,0 ± 396,7 2395,5 ± 448,9 5057,0 ± 3783,0 

Monócitos /μl 936,5 ± 441,0 751,5 ± 175,1 826,3 ± 249,4 1150,5 ± 1059,5 
Eosinófilos /μl 276,3 ± 124,2 460,2 ± 211,0 369,1 ± 127,7 2301,0 ± 2119,0 
Basófilos /μl 0 0 0 0 
Plaquetas 103/µL 200,0 ± 59,8 339,1 ± 73,7 310,1 ± 44,0 450,0 ± 50,0 
NRL 13,7 ± 6,6 19,6 ± 11,5 6,1 ± 0,9 14,6 ± 8,7 
MLR 0,9 ± 0,41 0,8 ± 0,27 0,4 ± 0,07 0,2 ± 0,08 

Fonte: O autor (2022)  

Tabela 6 ― Índices dos pacientes com melanoma de acordo com o estadiamento clínico. 

 
Melanoma 

(n = 10) 

 
I 

(n = 4) 
II  

(n = 4) 
III 

(n = 1) 
IV 

(n = 1) 

 M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP 
Leucócitos 
totais/μl 

17000,0 ± 4307,6 20865,0 ± 7610,5 10200,0 12800,0 

Neutrófilos /μl 13522,0 ± 4059,1 17676,9 ± 7170,8 6426,0 8832,0 
Linfócitos /μl 2112,8 ± 802,0 2075,1 ± 219,2 3060,0 2816,0 
Monócitos /μl 672,3 ± 359,9 682,1 ± 137,8 408,0 512,0 
Eosinófilos /μl 693,0 ± 204,4 226,5 ± 101,1 204,0 640,0 
Basófilos /μl 0 0 0 0 
Plaquetas 103/µL 518,8 ± 93,0 437,5 ± 34,4 295,0 660,0 
NRL 10,8 ± 6,2 7,8 ± 2,6 2,1 3,1 
MLR 0,6 ± 0,46 0,3 ± 0,04 0,1 0,2 

Fonte: O autor (2022)  

Tabela 7 ― Índices dos pacientes com mastocitoma de acordo com o estadiamento clínico. 

 
Mastocitoma 

(n = 7) 

 
I 

(n = 1) 
II  

(n = 4) 
III 

(n = 1) 
IV 

(n = 1) 

 M ± DP M ± DP M ± DP M ± DP 

Leucócitos totais/μl 14340,0 9722,5 ± 1383,0 8690,0 14400,0 

Neutrófilos /μl 9464,4 6798,5 ± 1399,3 4849,0 10656,0 

Linfócitos /μl 3164,8 2190,5 ± 345,1 2250,7 864,0 

Monócitos /μl 860,4 259,9 ± 61,3 547,5 1152,0 

Eosinófilos /μl 717,0 473,6 ± 137,0 1034,1 288,0 

Basófilos /μl 143,4 0 8,7 0 

Plaquetas 103/µL 221,0 308,5 ± 37,5 402,0 396,0 

NRL 3,0 3,4 ± 1,1 2,2 12,3 

MLR 0,3 0,1 ± 0,05 0,2 1,3 

Fonte: O autor (2022)  
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A análise por local da neoplasia foi considerada como variável independente 

apenas o fator grupo, o n foi muito pequeno para considerar o estadiamento. O NRL 

detectou efeito de grupo (Wald = 43,2; graus de liberdade = 6; p < 0,001), no qual o 

grupo sarcoma esplênico foi maior do que todos os demais (carcinoma mamário p = 

0,005; carcinoma hepático p = 0,008; sarcoma de tecidos moles p = 0,003; sarcoma 

cutâneo p = 0,001; melanoma oral p = 0,018 e mastocitoma cutâneo p = 0,002). O 

grupo sarcoma cutâneo foi menor do que os grupos carcinoma mamário (p = 0,007), 

carcinoma hepático (p = 0,031) e melanoma oral (p = 0,018). 

 

 

 

Gráfico 8 ― NRL x tipo de neoplasia 

Fonte: O autor (2022)  

O MRL detectou efeito de grupo (Wald = 23,5; graus de liberdade = 6; p = 

0,001), no qual o grupo sarcoma esplênico teve valor de MRL maior do que os grupos 

carcinoma mamário (p = 0,034), carcinoma hepático (p = 0,012), sarcoma de tecidos 

moles (p = 0,018), sarcoma cutâneo (p = 0,006) e mastocitoma cutâneo (p = 0,020).  
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Gráfico 9 ― MRL x tipo de neoplasia 

Fonte: O autor (2022)  

A NRL e MRL não apresentaram diferenças estatisticamente significativas na 

sobrevida global entre os grupos. 

Tabela 8 ― Status de vida dos pacientes oncológicos 

 Óbito Vivo Sem informação Total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Carcinoma 4 (9,4%) 13 (30,2%) 26 (60,4%) 43 (49,4%) 

Sarcoma 9 (33,3%) 7 (25,9%) 11 (40,8%) 27 (31%) 

Melanoma 2 (20%) 5 (50%) 3 (30%) 10 (11,5%) 

Mastocitoma 0 (0%) 4 (57,1%) 3 (42,9%) 7 (8,1%) 

Total 15 (17,2%) 29 (33,3%) 43 (49,5%) 87 (100%) 

Fonte: O autor (2022)  
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6 DISCUSSÃO 

Foi estabelecido que a capacidade das neoplasias progredirem e 

metastatizarem não depende apenas das características intrínsecas das células 

tumorais, mas também do microambiente tumoral. O ambiente tumoral é influenciado 

por células inflamatórias e interferem na proliferação, sobrevivência e migração de 

células tumorais através da inibição da apoptose, promoção da angiogênese e dano 

do DNA (MANTOVANI et al., 2008). 

Nos últimos anos, vários estudos estão sendo realizados na medicina humana 

e veterinária para tentar correlacionar alguns marcadores de perfil imune com 

prognóstico em diversas doenças e evidências crescentes de que a alta razão N/L se 

correlaciona com mau prognóstico em pacientes com alguns tipos tumorais. 

Como os índices imunes utilizados nesse trabalho consistem no cálculo das 

relações de diferentes tipos celulares do leucograma, foi primeiramente observado se 

havia diferença na contagem de leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos, monócitos e 

plaquetas entre os animais controles e animais oncológicos. Cães diagnosticados com 

carcinoma, sarcoma, melanoma apresentaram maiores valores de leucócitos totais e 

neutrófilos e cães diagnosticados com carcinoma, sarcoma e mastocitoma 

apresentaram valores menores de linfócitos. Não houve diferença estatística na 

concentração de monócitos e a contagem plaquetária não pode ser avaliada. 

O achado se correlaciona com dados relatados na literatura sugerindo que 

pacientes caninos e humanos com câncer podem têm níveis mais elevados de 

neutrófilos circulantes (MUTZ et al., 2013). 

Na medicina veterinária, Itoh et al. (2009) encontraram contagens de leucócitos 

mais altas em cães portadores de tumores do que em cães normais e que essas 

contagens aumentaram ainda mais com o avanço do estágio do tumor. Além disso, 

esses pacientes apresentaram porcentagens mais altas de células inflamatórias, 

como neutrófilos e monócitos, do que cães normais. 

Esses achados foram apoiados por outro estudo de citometria de fluxo de 

subpopulações de linfócitos em cães idosos saudáveis e cães com uma variedade de 

neoplasias malignas Watabe et al. (2011) encontraram um aumento significativo na 

contagem total de leucócitos (devido à leucocitose neutrofílica) em cães com câncer 

em comparação com controles da mesma idade. 
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Na medicina humana, a linfopenia foi documentada como um fator prognóstico 

independente para a sobrevida global em câncer de mama metastático, sarcoma 

avançado de tecidos moles (RAY-COQUARD et al., 2009). Na medicina veterinária, o 

significado prognóstico da linfopenia não foi documentado. 

A leucocitose neutrofílica é uma síndrome observada com maior incidência em 

cães acometidos por carcinomas (PETTERINO et al., 2011; SATO et al., 2012), 

linfoma (CÁPUA et al., 2011) e hemangiossarcoma (OGLIVIE, 2004; DITTRICH et 

al., 2005) e os pacientes afetados geralmente têm contagens de leucócitos totais 

(WBC) entre 12.000 e 30.000/μl com principalmente granulócitos neutrófilos 

maduros (SHOENFELD et al., 1986). Essa alteração ocorre quando certas citocinas 

ou fatores de crescimento hematopoiético são liberados de forma autônoma por 

células neoplásicas, como o fator estimulador de colônias dos granulócitos (G-CSF) e 

o fator estimulador de colônias dos granulócitos e macrófagos (GM-CSF), 

identificados em cães e gatos. 

Esses fatores acentuam a produção de neutrófilos pela medula, causando 

neutrofilia acentuada (OGLIVIE, 2004; DITTRICH et al., 2005). Entretanto, a reação 

leucemóide e definida como leucócitos ≥ 40.000/μl é rara em pacientes com 

malignidades não hematológicas (GRANGER; KONTOYIANNIS, 2009). Em 

humanos, a maioria dos casos está associada a carcinomas gastrointestinais, 

pulmonares ou geniturinários (NAKAMURA et al., 1998; MARUI et 

al., 2003; NASSER et al., 2001; NARA et al., 2003). 

As neoplasias produtoras de G-CSF são tipicamente pouco diferenciadas e os 

pacientes são diagnosticados em estágio avançado com uma grande carga 

tumoral (KITAMURA et al., 1989). 

Neste trabalho relatamos quatro animais com leucócitos maiores que 30.000/ 

μl, sendo dois deles com valores maiores de 100.000/ μl, sarcoma fusocelular visceral 

grau III e carcinoma pouco diferenciado, 223.000/ μl e 128.000 / μl, respectivamente, 

os outros dois apresentavam hemangiossarcoma esplênico. Dittrich et 

al. (2005) relatou um caso de um canino da raça poodle diagnosticado com sarcoma 

indiferenciado em intestino delgado apresentando reação leucemóide, com contagem 

de leucócitos totais 101.200/ μl. 

Observamos nesse estudo que o grupo sarcoma apresentou níveis de 

leucócitos totais e neutrófilos significativamente maiores que os outros tipos de 

tumores, este achado talvez possa ser explicado pela concentração de citocinas 
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produzidas nesse tipo de tumor. Sarcoma são tumores de origem mesenquimal, e são 

constituídos principalmente por fibroblastos, macrófagos, mastócitos e matriz 

extracelular. A IL-6 pode ser produzida por vários tipos celulares, sendo os 

fibroblastos, macrófagos, monócitos e linfócitos as principais fontes (ROTHWELL, 

1991). A IL-6 atua na resposta imune e nas reações inflamatórias, estimula a produção 

de proteínas da fase aguda pelos hepatócitos sendo um importante mediador da 

inflamação (HEINRICH; CASTELL; ANDUS, 1990). A IL-8 é liberada principalmente 

por macrófagos e é uma importante proteína relacionada à inflamação, onde 

desempenha um papel fundamental no recrutamento de neutrófilos e outras células 

imunes para o local da injúria (GAUGLITZ et al., 2008). 

Vários estudos encontraram níveis séricos elevados de algumas citocinas, 

como IL-6 e IL-8 fatores de crescimento em pacientes oncológicos 

(KATOH; NAKAGAMA, 2013; CLAESSON-WELSH; WELSH, 2012). Em pacientes 

com sarcoma a IL-8 foi associado ao grau do tumor e IL-6 pareceu estar 

correlacionado com o tamanho do tumor, grau e metástases. Além disso, foi 

comprovado que IL-6 e IL-8 foram correlacionados com diminuição da sobrevida 

(RUTKOWSKI et al., 2002). 

As plaquetas, o PLR e SII não puderam ser avaliados nesse trabalho, 51,7% 

(n=45) dos animais apresentaram agregação plaquetária no hemograma, o que pode 

causar resultados errôneos da contagem plaquetária. Alguns estudos indicam que o 

local da coleta, a dificuldade no momento da punção, a demora entre coleta e análise, 

a proporção incorreta de anticoagulante e amostra e a homogenização 

inadequada (SCHNEIDER, 2000). Alguns estudos com PLR em 

veterinária (REJEC et al., 2017; GARCIA et al., 2022) não observaram diferença 

significativa desse índice entre animais controle e enfermos, ou diferença entre os 

estadios da doença, isso provavelmente se deve ao valor não confiável de plaquetas 

no hemograma de cães, devido a presença de agregação plaquetária, principalmente 

devido à dificuldade de coleta. Índices que contenham número de plaquetas não são 

bons índices para se utilizar na prática clínica veterinária, pois a maioria dos animais 

na rotina irão apresentar algum grau de agregação plaquetária na amostra. 

Nosso estudo observou que os animais diagnosticados com Sarcoma, 

carcinoma e melanoma apresentaram NRL mais elevado em comparação com o 

grupo controle. O mesmo foi observado em humanos, um NLR elevado distinguiu 

pacientes com câncer de pulmão de pacientes saudáveis (KEMAL et al., 2014), no 
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câncer colorretal, o aumento da relação N/L prevê a recidiva do tumor após a cirurgia 

curativa (MALLAPPA et al., 2012) e Sarraf et al. (2009) relataram que um aumento da 

relação N/L pré-operatória estava associada ao estágio tumor mais elevado e 

permaneceu como um preditor independente de sobrevivência após a ressecção 

completa do tumor. 

Na medicina veterinária, Macfarlane et al. (2015) observou que animais 

diagnosticados com sarcoma de tecidos moles apresentaram NRL mais elevado 

quando comparado com animais com tumores benignos, esse achado se assemelha 

a achado desse trabalho, porém Macfarlane et al. (2015) não observou diferença 

significativa na NLR nos diferentes graus I, II e III do sarcoma de tecido mole. No 

presente estudo está análise não pode ser realizada devido ao n restrito. 

Um estudo humano do valor prognóstico da NRL em pacientes com sarcoma 

de partes moles, Idowu et al. (2012) relatou uma associação entre a NRL pré-

operatória e a sobrevida livre de doença. Juntamente com o grau do tumor, a NRL foi 

associada à sobrevida global 

Macfarlane et al. (2016) também observou que animais com mastocitoma de 

alto grau apresentaram NRL mais alto quando comparado com os de baixo grau. Em 

nosso estudo, diferentemente, não se observou diferença entre os estadiamentos de 

mastocitoma, mas isso provavelmente se deve ao número limitado de animais 

incluidos no trabalho com esse diagnóstico, porém nos outros grupos de tumores se 

observou um NRL maior quanto maior o estadiamento. 

Garcia et al. (2022) observou que os índices NLR, PLR, MLR e SII não 

mostraram associação com a sobrevida global de cães com melanoma oral o que 

também em nosso estudo não conseguimos correlacionar os índices inflamatórios 

com este parâmetro nas neoplasias abordadas. 

Na medicina humana vários estudos correlacionaram os índices inflamatórios 

com prognóstico e sobrevida, porém na medicina veterinária a maioria dos estudos 

oncológicos observaram um aumento nos índices inflamatórios, porém não houve 

diferença entre estadiamento e prognóstico. Isso talvez ocorra devido a diferenças no 

padrão de resposta inflamatória entre humanos e cães, ambos apresentam resposta 

neutrofílica frente a inflamação, mas provavelmente esta resposta apresenta 

intensidade e eficácia diferente entre as espécies. Um estudo realizado 

por Sugawara et al. (1995) comparou a resposta dos neutrófilos do sangue periférico 

de humanos, macacos, cães, coelhos, ratos, hamsters e camundongos a vários 
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fatores quimiotáticos para avaliar a responsividade de cada espécie e observaram que 

cada espécie respondeu de uma maneira aos diferentes fatores. Talvez seja 

necessário adequar a análise do perfil imune para a espécie canina, realizando a 

investigação de outros marcadores inflamatórios, como a presença de neutrófilos 

tóxicos, a relação de NRL com Proteína C reativa ou a relação de NRL com albumina. 

Estudos humanos, relataram o valor prognóstico da NRL em pacientes com 

malignidade recebendo quimioterapia (CEDRES et al., 2012; KAO et 

al., 2010; YAO et al., 2012; LEE et al., 2012; TERAMUKAI et al., 2009). A NLR 

também foi associada à resposta ao tratamento e à previsão de sobrevida, Kao et 

al. (2010) e Cedres et al. (2012) relataram que a normalização da NLR após a 

quimioterapia foi preditiva de melhor sobrevida, enquanto os pacientes com uma NLR 

persistentemente elevada pós-terapia foram associados a uma pior sobrevida global. 

Na medicina veterinária ainda não houve estudos correlacionando a NRL e resposta 

ao tratamento, porém pode ser um campo promissor para a utilização desses índices 

na prática clínica. 

Este estudo tem várias limitações. O número de casos foi pequeno, o que 

significa que é difícil tirar conclusões robustas sobre questões como uma associação 

entre o grau do tumor e os valores de NLR e MRL ou estabelecer valores de corte 

definitivos para auxiliar no diagnóstico. 

Investigar o potencial prognóstico dos valores hematológicos em pacientes com 

tumores sólidos é uma ideia atraente, pois estes são valores avaliados de forma fácil 

e barata. Um estudo prospectivo e com um número maior de pacientes para avaliar 

os índices imunológicos é necessário para determinar a verdadeira utilidade desses 

marcadores hematológicos enquanto fatores prognósticos na medicina veterinária. 
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7 CONCLUSÃO 

Perfil imune baseado em índices hematológicos se comporta de maneira 

diferente entre as neoplasias, porém com o n amostral analisado não houve diferença 

significativa entre os diferentes graus da neoplasia e nem sobre a sobrevida dos 

pacientes.  

Novos índices imunes ou a relação entre eles devem ser investigados na busca 

de parâmetros imunes que funcionem como fator prognóstico levando-se em conta o 

perfil de resposta inflamatória de cães, e neste contexto novas pesquisas com foco 

nos animais de companhia devem ser conduzidas para estabelecer os índices imunes 

como fatores prognósticos e preditivos de tratamentos medicamentosos e/ou 

cirúrgicos.  
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APÊNDICE 

 
Controle 
(n = 100) 

Oncológico 
(n=87) 

Total 
(n = 
187) 

Carcinoma 
(n = 43) 

Sarcoma  
(n = 27) 

Melanoma 
(n = 10) 

Mastocitoma 
(n = 7) 

Raça n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
    SRD 23 (23) 15 (34,9) 15 (55,6) 4 (40,0) 1 (14,3) 58 (31) 
    Shih Tzu 13 (13,0) 2 (4,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 15 (8,0) 
    Lhasa Apso 4 (4,0) 5 (11,6) 2 (7,4) 1 (10,0) 0 (0,0) 12 (6,4) 
    Golden 
Retriever 

5 (5,0) 7 (16,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 12 (6,4) 

    Yorkshire 
Terrier 

6 (6,0) 2 (4,7) 0 (0,0) 1 (10,0) 0 (0,0) 9 (4,8) 

    Labrador 
Retriever 

4 (4,0) 1 (2,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (28,6) 7 (3,7) 

    Pitbull 1 (1,0) 2 (4,7) 2 (7,4) 0 (0,0) 2 (28,6) 7 (3,7) 
    Poodle 1 (1,0) 6 (14,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (3,7) 
    Spitz Alemao 7 (7,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (3,7) 
    Dachshund 3 (3,0) 1 (2,3) 0 (0,0) 2 (20,0) 0 (0,0) 6 (3,2) 
    2 Francês 3 (3,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 1 (14,3) 5 (2,7) 
    Maltês 5 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 5 (2,7) 
    Rottweiler 1 (1,0) 1 (2,3) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (1,6) 
    Bernese 
Montain Dog 

2 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 

    Border Collie 1 (1,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Bulldog 1 (1,0) 1 (2,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Chow Chow 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 1 (10,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Cocker 2 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Corso Cani 2 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Pastor Alemão 2 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Pinscher 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (10,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Pug 2 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) 
    Boston terrier 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Bulldog 
Francês 

0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 

    Cavalier King 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Dalmata 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Dogo Canario 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Dogue de 
Bordeaux 

1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 

    Fox Paulistinha 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Jack Russel 
Terrier 

1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 

    Labrador 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Pastor de 
Shetland 

1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 

    Pastor Malinois 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Schnauzer 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (14,3) 1 (0,5) 
    Vizsla 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    Welshi Corgi 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    West Highland 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 
    NI 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 

 

 


