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INTRODUÇÃO 

A quimioterapia metronômica envolve a administração de baixas doses de fármacos antineoplásicos, 

em intervalos regulares, com redução ou eliminação das interrupções ao tratamento entre cada dose e por longos 

períodos de tempo (1,2). Estes esquemas oferecem uma resposta duradoura e estável no controle da doença (3), 

particularmente em casos onde a quimioterapia convencional não foi efetiva (4) ou como opção paliativa em 

pacientes geriátricos ou muito debilitados com câncer recorrente (5), pois são considerados bem tolerados, de 

fácil administração, baixo custo e, supõe-se baixa toxicidade (6).  

O metotrexato (MTX) é um agente antifolato, inibidor da síntese do DNA, usado em esquemas 

convencionais no manejo de diferentes tipos de neoplasias, assim como imunossupressor e para o controle da 

inflamação crônica (7). Em medicina humana, já tem sido utilizado em esquemas metronômicos com resultados 

interessantes (8). Contudo, em veterinária, existem poucos relatos documentando seu uso, sendo normalmente 

usado para o tratamento do linfoma e o osteossarcoma em esquemas convencionais. No entanto, vários estudos 

revelam toxicidade severa associada aos protocolos utilizados. A dose metronômica, bem como a toxicidade 

desta forma de quimioterapia ainda não estão estabelecidas em animais (9). 

OBJETIVOS 

 Avaliar as possíveis alterações clínicas associadas ao emprego de um esquema metronômico de 

metotrexato em ratos Wistar para determinar a segurança destes protocolos em animais livres de tumores, assim 

como observar a toxicidade residual após a suspensão do tratamento. 

METODOLOGIA 

A pesquisa contou com a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa Animal da FCAV/Unesp 

(Protocolo No. 11690/15) e foi realizada no Biotério de Morfologia e Fisiologia Animal desta instituição. 

Foram utilizados 36 ratos Wistar machos, hígidos, não isogênicos, de seis semanas de idade e peso entre 130-

180 g, mantidos em alojamento coletivo e condições de temperatura e umidade controladas, com acesso a 

alimento comercial e água fresca ad libitum. Os animais foram divididos em dois grupos com 18 animais cada, 

sendo: grupo metotrexato (GM), que recebeu este fármaco em dose de 0,08 mg/kg uma vez por dia, via oro-

gástrica, empregando agulha de gavage, durante 45 dias, seguindo os protocolos de biossegurança no manejo 

de quimioterápicos antineoplásicos e material contaminado resultante; grupo controle (GC), que se manteve 

como controle negativo recebendo placebo (NaCl 0,9% 1 mL/kg) seguindo a mesma metodologia. Aos 30, 45 

e 60 dias, praticou-se eutanásia em 6 animais de cada grupo para realização de análises complementares. 
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Os animais foram pesados a cada três dias, tiveram o consumo de alimento e a ingestão hídrica diária 

mensurados, e foi feito o registro de todas as alterações clínicas e comportamentais, sendo agrupadas por 

sistema afetado e grau de intensidade. 

A análise estatística foi realizada pelo SAS/STAT® Software versão 9,2 (NC, Cary Inc), empregando 

para as variáveis peso, consumo de alimento e água, uma comparação de médias T-student para amostras não 

pareadas; e, para as variáveis não paramétricas: frequência das alterações clínicas, realizou-se um Chi-

quadrado. Em ambos os casos, estabeleceu-se um valor p<0,05 como estatisticamente significante.  

RESULTADOS 

 Nas variáveis peso e consumo de água não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

entre GM e GC em nenhum momento do período avaliado (p>0,05). O consumo de alimento no grupo 

metotrexato apresentou redução significativa ao dia 18 e 24 de avaliação em relação ao grupo controle (p<0,05). 

As frequências de eventos clínicos associados ao tratamento com MTX podem ser observadas na 

Tabela 1. Predominaram as alterações oculares e respiratórias, que foram principalmente discretas. Nos 

primeiros 30 dias, houve maior incidência de alterações respiratórias, como crepitação, taquipneia, espirro e 

secreção nasal serosanguinolenta, sendo estatisticamente significativas (p<0,05). Foram observadas lesões 

oculares de significância estatística (p<0,05), como secreção ocular serosanguinolenta leve e blefarospasmo 

após 30 dias de tratamento, inclusive até 15 dias depois da suspensão da terapia. As alterações clínicas 

observadas nos outros sistemas foram discretas e incluíram dermatite, fezes moles, letargia e fraqueza, mas não 

tiveram significância estatística (p>0,05). Nenhum animal foi a óbito durante os períodos avaliados.  

Tabela 1. Frequência de eventos adversos em ratos Wistar tratados com 0,08 mg/kg de metotrexato 

(GM) via gavage durante 45 dias e grupo controle (GC), de acordo com o sistema acometido. 

Toxicidade RES OCU GI NEU TEG 

0 - 15 dias GM 20* 0 1 1 1 

GC 8 0 2 0 0 

16 - 30 dias GM 36* 7 0 3 1 

GC 15 7 0 0 4 

31 - 45 dias GM 13 84* 1 2 2 

GC 11 19 0 0 2 

46 - 60 dias GM 4* 50* 2 1 0 

GC 0 27 0 0 1 

RES = Respiratória; OCU = Ocular; GI = Gastrointestinal; NEU = Neuromuscular; TEG = 

Tegumentar. *Significância estatística (p<0,05). 

DISCUSSÃO 

Em medicina humana, alguns trabalhos mostraram toxicidade significativa de esquemas metronômicos 

que incluíam metotrexato, contudo, pela condição avançada da doença nestes pacientes, não é fácil discernir se 

os efeitos adversos eram exclusivamente decorrentes da terapia ou poderiam estar associados aos tumores (10), 

mostrando a importância de estudos que isolem a toxicidade destes esquemas, como a proposta deste trabalho. 

A dose empregada foi inferior a 0,1 mg/kg, que apesar de relacionar-se com alguns efeitos adversos, 

foi tolerada e não letal em esquemas diários por até 28 dias de tratamento em ratos (11). No entanto, a toxicidade 
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observada em nosso trabalho mostrou frequências significativas de sinais clínicos após 30 dias de tratamento e 

que interessantemente persistiram mesmo após a suspensão da terapia. 

Os efeitos adversos associados ao metotrexato em esquemas convencionais incluem distúrbios 

gastrintestinais principalmente, assim como possíveis alterações hepáticas, hematológicas, respiratórias, 

mielossupressão, toxicidade pulmonar, cardíaca e renal (9,12). Em roedores observou-se letargia, enterocolite 

com diarreia ou fezes pastosas (7). Pelo contrário, o esquema metronômico empregado mostrou alterações 

clínicas oculares e respiratórias de intensidade discreta a moderada, com maior frequência após 30 dias de 

tratamento, suscitando a importância de estudos que considerem que a toxicidade dos esquemas metronômicos 

não seja negligenciada, já que seus efeitos secundários podem ser diferentes a aqueles associados com 

esquemas de dose máxima tolerada. 

CONCLUSÕES 

Uma vez que os efeitos adversos observados foram discretos a moderados, a dose metronômica 

empregada no protocolo da presente pesquisa pode ser considerada segura em roedores, e sugere a realização 

de estudos em pequenos animais para avaliar sua segurança na espécie alvo de tratamento, tendo em 

consideração que os esquemas metronômicos podem causar toxicidade à longo prazo e que estes efeitos 

demoram em ser controlados após a suspensão da terapia. 
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INTRODUÇÃO 

Tumores mamários em cadelas constituem uma das neoplasias mais diagnosticadas na oncologia 

veterinária. O carcinoma inflamatório mamário (CIM) é a variante mais invasiva de neoplasia mamária no ser 

humano e no cão. A progressão é aguda, com altos índices de mortalidade, metástase regional e à distância. O 

prognóstico é ruim na maioria dos casos (Perez-Alenza et al, 2001). O histórico clínico envolve uma massa 

mamária com rápido crescimento e sinais concomitantes de inflamação, dor, eritema, rigidez na glândula 

mamária e edema de extremidades. O envolvimento de várias glândulas e estruturas adjacentes é comum. O 

CIM é subdividido em duas apresentações clínicas: primária (animais sem histórico prévio de neoplasia 

mamária) e secundária (desenvolvimento da doença em tumor mamário pré-existente ou em região de ressecção 

cirúrgica anterior) (Marconato et al, 2009).   Microscopicamente, o tumor é caracterizado pela associação entre 

qualquer subtipo de carcinoma e êmbolos tumorais em vasos linfáticos na derme, observando-se também sinais 

de intensa inflamação O termo carcinoma inflamatório tem sido usado para descrever carcinomas 

indiferenciados ou anaplásicos com obstrução linfática. Histologicamente, estes tumores são compostos por 

grandes células pleomórficas, frequentemente com núcleos bizarros ricos em cromatina (Cassali et al., 2014).  

 

OBJETIVOS 

O presente projeto teve como objetivo realizar a avaliação dos dados clínicos, laboratoriais e 

histopatológicos de cinco casos de carcinoma inflamatório mamário em cães atendidos na Unidade Hospitalar 

de Animais de Companhia (UHAC) da PUCPR. 

 

METODOLOGIA 

De um total de 314 casos de neoplasias mamárias malignas atendidos no período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2015 na Unidade Hospitalar de Animais de Companhia (UHAC), da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná – PUCPR, foram selecionados aqueles que apresentavam diagnóstico sugestivo de CIM. 

mailto:jair.engracia@pucpr.br
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Foram coletados os dadas clínicos dos prontuários, incluindo informações referentes aos animais (raça, peso, 

idade, sexo e estado reprodutivo), características clínicas, informações de exames laboratoriais e de imagem. 

As amostras histopatológicas dos casos com diagnóstico sugestivo de CIM foram revisadas no 

Laboratório de Histopatologia Veterinária da PUCPR.O diagnóstico de CIM foi feito com base em achados 

histopatológicos compatíveis com carcinoma mamário e presença de êmbolos neoplásicos em vasos linfáticos 

da derme. A classificação histopatológica seguiu os padrões estabelecidos por Cassali et al. (2014).  

 

RESULTADOS  

 Foram identificados cinco casos de CIM, sendo quatro deles diagnosticados em fêmeas e um em macho. 

Com relação à distribuição racial, quatro cães eram sem raça definida e um cão da raça Pinscher. A idade no 

momento do diagnóstico variou de 8 a 11 anos, com média de 9,2 anos. Três cães eram castrados e dois íntegros, 

entretanto nenhum animal apresentava histórico de castração precoce. Todos os cães apresentavam histórico 

clínico semelhante, com acometimento de várias glândulas mamárias, evolução aguda, eritema cutâneo, pontos 

de ulceração cutânea, edema em membros pélvicos e sinais clínicos sistêmicos como perda de peso e anorexia.  

   

Fig 1. Eritema em região inguinal e membros posteriores (setas) em cão macho apresentando CIM. 

 

O tempo de evolução variou de 14 dias a seis meses até o momento de diagnóstico, com média de 2,2 

meses de evolução. Duas cadelas foram classificadas com a forma clínica secundária da doença, uma vez que 

apresentaram os sinais de CIM em região de ressecção cirúrgica anterior. Os outros três cães apresentavam a 

forma primária de CIM. Dois cães apresentavam dados referentes à radiografia torácica e ultrassonografia 

abdominal, sem sinais de metástases. Dois cães apresentaram anemia leve a moderada, não regenerativa. Não 

foram identificadas alterações significativas nos hemogramas dos outros animais.  

 A revisão histopatológica de todos os casos revelou vasos linfáticos da derme (Fig 1) contendo êmbolos 

neoplásicos em todos os casos. A classificação histopatológica da neoplasia variou entre carcinoma papilar, 

carcinoma tubular e carcinoma em tumor misto. Em todos os casos, observavam-se proliferações neoplásicas 

infiltrativas, sem limites definidos e não revestida por cápsula fibrosa na derme.  
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Fig. 1. Presença de êmbolos neoplásicos em vasos linfáticos dérmicos de dois casos de CIM. H&E. Barra = 50 µm 

 

DISCUSSÃO 

Os sinais clínicos encontrados nos cinco casos descritos neste estudo demonstraram características em 

comum e associadas ao encontrado em literatura. Dois outros estudos retrospectivos em cadelas com CIM 

revelaram que massas mamárias com intensa inflamação local, eritema cutâneo, ulceração, sinais de dor e 

edema de membros são os sinais clínicos mais comuns desta doença (Perez-Alenza et al., 2001) (Marconato et 

al., 2009). 

Os tumores mamários caninos ocorrem principalmente em fêmeas, com a incidência em machos 

variando de 0 a 2,7%, dependendo do local onde os dados foram coletados (Perez-Alenza et al., 2000). No 

presente estudo houve o registro de um caso de CIM em um cão macho. Dois animais apresentaram lesões 

compatíveis com CIM em local de ressecção cirúrgica anterior, compatível com um quadro secundário. Devido 

à inflamação cutânea e subcutânea intensa, padrão disseminado das lesões e comprometimento do sistema 

linfático, a abordagem cirúrgica de cães com CIM não é recomendada atualmente (Marconato et al., 2009).  

Alterações no hemograma são comuns em pacientes com carcinoma mamário, inflamatório ou não. 

Neste estudo dois pacientes apresentaram anemia leve e moderada, com quedas nos valores de hemoglobina e 

hematócrito. A anemia relacionada ao câncer é descrita frequentemente em cães, inclusive em casos de CIM. 

A apresentação no hemograma é de anemia não regenerativa, que pode ser associada a doenças crônicas 

(Chervier et al., 2012).  

Todas as amostras histopatológicas apresentaram características compatíveis com diagnóstico de CIM, 

com presença de êmbolos neoplásicos em vasos linfáticos associados a diferentes graus de carcinoma. Dois dos 

casos descritos não apresentavam diagnóstico histológico de CIM, entretanto, devido aos dados clínicos 

compatíveis, estes casos foram revisados e o diagnóstico de carcinoma inflamatório foi confirmado. Portanto, 

o diagnóstico definitivo de CIM deve ser realizado através da associação dos achados clínicos com os resultados 

histopatológicos.  
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O prognóstico dos animais com CIM geralmente é negativo, muitas vezes evoluindo em curtos períodos 

de tempo para óbito ou eutanásia. Dados de acompanhamento em longo prazo dos casos avaliados não foram 

coletados, não sendo possível, portanto, estabelecer um tempo de sobrevida médio entre os cães deste estudo.   

 

CONCLUSÕES 

O Carcinoma Inflamatório Mamário mostrou-se um tipo raro de tumor na população estudada com 

incidência em animais adultos de idade avançada. A presença de êmbolos neoplásicos em vasos linfáticos 

observados pelo exame histopatológico, associados aos dados clínicos, foi determinante para o diagnóstico de 

CIM nos animais avaliados nesse estudo.  

 

REFERÊNCIAS 

Pérez- Alenza MD, Tabanera E, Peña L. (2001). Inflammatory mammary carcinoma in dogs: 33 cases (1995–

1999). Journal of the American Veterinary Medical Association, 219: 1110–1114. 

Marconato L, et al. (2009). Prognostic factors for dogs with mammary inflamatory carcinoma: 43 cases (2003-

2008). Journal of the American Veterinary Medical Association, 235(8): 967-972. 

Cassali GD, et al. (2014). Consensus for the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Canine Mammary Tumors. 

Brazilian Journal of Veterinary Pathology, 7: 38-69. 

Chervier C, et al. (2012). Causes of anaemia other than acute blood loss and their clinical significance in dogs. 

Journal of Small Animal Practice, 53: 223-227. 

 

Protocolo de Aprovação no CEUA-PUCPR: 0980 – 1° versão.  



11 

 

 

 

Cirurgia agressiva associada a técnicas reconstrutivas no tratamento de carcinoma de células 

escamosas– relato de caso 

Aggressive surgery associated with reconstructive techniques for the treatment of squamous cell 

carcinoma - case report 

PAIVA, F. N.1; LOBO, J. R.2; BENTO, A. C. N.2; BIERMAN, M. F2.; FIGAS, C. N.2; FERRARI, B. S.2 

 

1- Universidade Federal de Goiás – n-paiva@hotmail.com; 

2- Universidade Federal de Goiás; 

 

Introdução 

 O carcinoma de células escamosas (CCE) ou carcinoma espinocelular é uma neoplasia maligna de 

origem nas células epidérmicas, as quais se diferenciam em queratinócitos de crescimento lento e não 

necessariamente metastático1,2. Os principais locais de acometimento são regiões pouco pigmentadas, 

despigmentadas ou glabras, além do epitélio escamoso estratificado e de várias superfícies mucosas3. Em cães 

levemente pigmentados ou brancos, as regiões cutânea, abdominal e inguinal são as mais acometidas4. 

O carcinoma de células escamosas representa 15% dos tumores cutâneos em gatos e 5% das neoplasias 

cutâneas em cães4. Geralmente as lesões do CCE cutâneo apresentam-se solitárias, exceto quando os tumores 

se encontram relacionados a danos solares. Nesses casos as lesões podem ser múltiplas5. O CCE apresenta 

variações em sua macroscopia, visto que existem dois tipos cutâneos: as lesões proliferativas e as lesões 

erosivas (ulcerativas). As lesões erosivas estão mais relacionadas à exposição à radiação ultravioleta, a 

princípio apresentam-se superficiais e com a evolução ficam profundas e ulceradas6. Estes tumores exibem 

consistência firme, aspecto pouco delimitado e coloração esbranquiçada5, além disso, é uma neoplasia 

localmente invasiva, infiltra a derme e os tecidos subcutâneos próximos, mas realiza metástase lentamente6. A 

capacidade metastática desta neoplasia é baixa, no entanto, se ocorrer metástase, a primeira via são os 

linfonodos regionais e em casos mais agressivos há metástase hematogênica em órgãos como fígado e 

pulmão1,3. No geral, tal neoplasia pode ocorrer em animais jovens com o aumento da incidência com a idade 

1,7. 

 O diagnóstico presuntivo é baseado na citologia, anamnese e exame físico detalhado, porém somente 

com a avaliação histológica chega-se a um diagnóstico preciso e definitivo8. Uma vez realizado o diagnóstico, 

o tratamento é realizado com o intuito também de prevenir o aparecimento de novas lesões9 e o seu sucesso vai 

depender do estádio, localização tumoral e de um diagnóstico precoce5. 

 Diante disso, considerando a malignidade dessa neoplasia, o presente trabalho tem por objetivo relatar 

um caso clínico de um canino macho com carcinoma de células escamosas, prestando esclarecimentos a 

respeito do diagnóstico, conduta terapêutica e prognóstico. 

 

 

mailto:n-paiva@hotmail.com


12 

 

 

 

Relato do caso 

 Cão sem raça definida, idade desconhecida, macho, foi atendido com presença de nódulos ulcerados e 

lesionados na região ventral, concentrados principalmente no abdômen. O animal morava em fazenda onde 

passava grande parte do dia ao sol e possuía histórico de enfermidades dermatológicas recorrentes, possuía as 

vacinas e vermífugo atualizados e não apresentava outras alterações fisiológicas além dos nódulos. Não 

apresentava sinais de febre ou prostração. 

 Foi realizado coleta de material para exame citopatológico por técnica de imprint, no entanto só 

puderam ser observadas células inflamatórias, sendo então realizada coleta de material por biopsia incisional 

para exame histopatológico onde foi diagnosticado como carcinoma de células escamosas. Foram realizados 

exames de imagem que não apresentaram sinais de metástase. 

 O animal foi submetido à cirurgia de caráter radical associada a técnicas reconstrutivas. 

 

Figura 1: Procedimento cirúrgico realizado em cão com carcinoma de células escamosas em região ventral. (A 

e B - pré-operatório / C – trans-operatório / D - pós-operatório imediato). 

 

Figura 2: Pós-operatório (A - 6 dias / B - 12 dias / C - 15 dias / D - 20 dias / E - 25 dias / F - 40 dias). 
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 Cerca de dois meses após a cirurgia o animal apresentou recidiva, com o aparecimento de novos 

tumores. Foram realizados exames radiográfico e ultrassonográfico demonstrando presença de metástase 

pulmonar. O animal foi submetido à eutanásia. 

 

Discussão 

 O presente relato apresenta um caso em que a abordagem terapêutica determinada foi primeiramente 

satisfatória, no entanto não garantiu a sobrevida do animal. 

 De acordo com a literatura, a excisão cirúrgica com amplas margens é a terapêutica que possui os 

melhores resultados visto que o prognóstico é favorável, quando as lesões são detectadas precocemente, e 

comumente não ocorrem recidivas6. No entanto, neste relato o diagnóstico foi tardio e apesar de não demonstrar 

sinais de metástase no momento da cirurgia, acredita-se que o animal  já possuísse micro lesões metastáticas. 

 Em relação à abordagem cirúrgica, é preconizado que uma abordagem agressiva em cães pode obter 

um intervalo livre de doença de quatro anos5. Em contrapartida, quando o tumor é retirado marginalmente o 

prognóstico é reservado e a taxa de recorrência em outros locais da pele é elevada, porém, no caso relatado, 

mesmo tendo sido utilizada uma abordagem agressiva o animal conseguiu atingir sobrevida de apenas dois 

meses.. 

 

Conclusão 

 Apesar da conduta diagnóstica e terapêutica ter seguido o referido na literatura, o caso narrado 

demonstra que podem existem marcadores prognósticos que não são percebidos pelos métodos de pesquisa 

convencionais, sendo necessário mais estudos acerca desses marcadores e do seu efeito na sobrevida dos 

animais.  
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Cistite hemorrágica estéril por uso de ciclofosfamida metronômica em cão: Relato de caso 

Sterile hemorrhagic cystitis due to metronomic cyclophosphamide in dog: case report 

VIÉRA, R. B.¹; CORREAL, M. L.¹; SIERRA, O. R.¹; MARTINATO, F.¹; SANTOS, M. Q. P.¹; CAMPLESI, 

A. C.¹; DE NARDI, A. B.¹ 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Jaboticabal- SP, 

Brasil. 

 

INTRODUÇÃO  

A quimioterapia metronômica faz referência à administração de quimioterápicos antineoplásicos em baixas 

doses, de forma regular e por longos períodos de tempo¹. Seu objetivo terapêutico inclui o controle da 

angiogênese, modulação imune e indução de dormência tumoral². Emprega-se esta modalidade terapêutica nos 

casos onde a quimioterapia convencional não foi efetiva, como opção paliativa em pacientes com câncer 

resistente, de difícil abordagem cirúrgica ou em pacientes muito debilitados ou geriátricos com câncer 

recorrente, com intuito de manter a doença estável ou evitar a recorrência tumoral³. Em termos gerais, 

considera-se a quimioterapia metronômica um tratamento de fácil administração, baixo custo e baixa 

toxicidade4. 

A ciclofosfamida é um derivado químico da mostarda nitrogenada mecloretamida, e é um dos agentes 

alquilantes mais utilizado tanto na oncologia humana como na veterinária no tratamento de linfomas, 

leucemias, sarcomas e carcinomas5,6. Além disso, também é amplamente utilizada em esquemas 

metronômicos². Em esquemas convencionais de dose máxima tolerada, variados efeitos tóxicos estão 

relacionados ao uso deste fármaco, que incluem toxicidade reprodutiva, cardíaca, ocular, pulmonar, 

gastrintestinal, hepática, renal e vesical7, sendo este último, associado à presença do metabólito acroleína, 

causador de cistite hemorrágica8. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo descrever a ocorrência, tratamento e desfecho de um o caso de cistite 

hemorrágica estéril em decorrência do uso de ciclofosfamida metronômica em um cão. 

 

METODOLOGIA 

Uma cadela da raça Teckel, com 9 anos de idade, foi atendida pelo Serviço de Oncologia Veterinária do 

Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel” com histórico de exérese de neurofibrossarcoma em porção 

distal do membro pélvico. No momento da consulta a paciente apresentava boa cicatrização da ferida cirúrgica, 

parâmetros fisiológicos e laboratoriais normais e sem evidências de metástases pelos exames de imagem. Foi 

instituído protocolo utilizando ciclofosfamida em esquema metronômico na dose de 12,5 mg/m², SID, VO com 

intuito de evitar recorrência ou metástases da neoplasia. Inicialmente, o período total de tratamento estimado 
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era de 12 meses, desta forma, um monitoramento a cada 3 meses era realizado para avaliação hematológica, 

bioquímica sérica para avaliar a integridade renal e hepática, além de exames de imagem para pesquisa de 

metástases.  

Após 10 meses de uso contínuo da ciclofosfamida metronômica a paciente foi atendida com queixa de 

hematúria e polaciúria. Foram realizados exames complementares, como hemograma, bioquímicos séricos 

(ureia, creatinina e ALT), urinálise, Rx de tórax e ultrassonografia abdominal. 

 

RESULTADOS  

Após o quadro clínico apresentado pela paciente, a ciclofosfamida metronômica foi imediatamente suspensa e 

os exames complementares foram interpretados. Os exames hematológicos e bioquímicos séricos 

apresentavam-se dentro da normalidade para a espécie. A urinálise revelou presença de hemácias e leucócitos 

e os achados ultrassonográficos do abdômen constataram espessamento focal da parede ventral da bexiga, na 

transição da porção cranial e do corpo vesical, medindo até 0,56 cm de espessura, sugestivo de área focal de 

inflamação ou neoformação. Após o achado, foi realizada sondagem uretral da paciente para coleta de material 

para cultura e citologia. 

Na cultura da urina não houve crescimento bacteriano e o exame citológico sugeriu padrão citoscópico 

inflamatório sem sinais de atipia. Baseado nos achados clínicos e laboratoriais confirmou-se diagnóstico de 

cistite hemorrágica estéril causada por ciclofosfamida. 

A terapia instituída foi baseada no uso de antiespasmódico com cloridrato de oxibutinina 0,2 mg/kg/TID por 7 

dias, Dipirona 25 mg/kg/ BID, por 7 dias, furosemida 2 mg/kg/BID por 7 dias e Previcox 5 mg/kg SID durante 

15 dias. Além disso, foram utilizada medidas de manejo para estímulo da ingestão hídrica e micção. Após 7 

dias de tratamento, a paciente expeliu um coágulo de tamanho considerável na urina e as alterações 

macroscópicas sessaram, persistindo apenas polaciúria. No 14º dias após início do tratamento, foi realizado 

controle ultrassonográfico observando diminuição da lesão vesical e 21 dias após término do tratamento, em 

uma nova avaliação ultrassonográfica não foram visibilizadas alterações na bexiga. 

 

DISCUSSÃO 

Neste relato optou-se por uma modalidade quimioterápica menos agressiva pelo fato da neoplasia ter sido 

removida com margens de segurança e pela opção dos tutores em realizar um tratamento que não houvesse 

efeitos colaterais importantes. Existe pouca informação sobre emprego da ciclofosfamida metronômica para o 

tratamento de sarcomas, contudo, Elmslie e colaboradores (2008) observaram maiores intervalos livres de 

doença e prevenção da recidiva tumoral em 30 cães com sarcomas de tecidos moles, incompletamente 

ressecados, tratados com esquemas orais e diários de ciclofosfamida (10 mg/m²) e piroxicam (0,3 mg/kg). O 

mesmo estudo revelou que a toxicidade apresentada pelos pacientes foi de grau 1 e 2 em 40% dos pacientes e 

um único caso de toxicidade grau 4, associada a cistite hemorrágica9. No presente relato, foi considerada cistite 
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grau II, de acordo com a classificação do Veterinary Comparative Oncology Goup (VCOG) para efeitos 

adversos geniturinários. 

A acroleína é um dos metabólitos ativos da ciclofosfamida, atuando sobre o sistema antioxidante dos tecidos, 

favorecendo a produção de espécies reativas de oxigênio e aumento da peroxidação lipídica local11. O efeito 

adverso mais conhecido, decorrente da metabolização e excreção urinária do fármaco é a cistite hemorrágica 

estéril, com incidência aproximada de 75% nos tratamentos intravenosos12. Embora seja infrequente a 

ocorrência de cistite hemorrágica estéril por ciclofosfamida oral, o contato direto da acroleína com a mucosa 

vesical também pode causar irritação, hemorragia e processo inflamatório do uroepitélio6. Acredita-se que o 

uso contínuo de ciclofosfamida por longos períodos também pode elevar os riscos de ocorrência de cistite 

hemorrágica estéril, bem como ocorreu no presente relato.  

Os protocolos metronômicos ou de baixa dose se associam também com efeitos imunoestimulantes variados, 

diminuição do número e função das células T reguladoras (Tregs), ativação de células dendríticas, estimulação 

de células T citotóxicas, entre outros¹. A angiogênese tem sido considerada um importante alvo terapêutico na 

oncologia, pois as células endoteliais dos vasos tumorais possuem maior sensibilidade à exposição contínua 

com baixas doses de fármacos quimioterápicos antineoplásicos9. Além disso, promove atraso ou inibição de 

resistência a múltiplos fármacos citotóxicos, pois atua em células endoteliais geneticamente estáveis de vasos 

sanguíneos tumorais recém-formados ao invés de atuar nas células tumorais com maior propensão a sofrer 

mutações e consequentemente resistência a quimioterapia13.  No caso aqui relatado, a quimioterapia 

metronômica mostrou-se eficaz em relação ao tempo livre de doença, pois até o presente momento a paciente 

não apresenta sinais de recidiva ou metástases do neurofibrossarcoma.  

 

CONCLUSÃO 

- O uso de ciclofosfamida metronômica a longo prazo pode causar cistite hemorrágica, reforçando a importância 

de um acompanhamento clínico frequente.  

- O tratamento baseado em antiespasmódico, anti-inflamatório e diurético, associado ao manejo para incentivar 

consumo de água e micção demonstrou-se eficiente para a cistite hemorrágica estéril causada por 

ciclofosfamida.  

- São necessários maiores estudos para estabelecimento de dose e tempo de utilização da quimioterapia 

metronômica a fim de promover protocolos eficazes e com menores chances de efeitos indesejáveis.  
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EFEITOS ANTITUMORAIS DA EDELFOSINA in vitro: A UTILIZAÇÃO DE FOSFOLIPÍDIOS 

CONTRA CÉLULAS TUMORAIS 

ANTITUMOR EFFECTS OF EDELFOSINE in vitro - THE USE OF PHOSPHOLIPIDS AGAINST TUMOR 

CELLS 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 O câncer de pulmão é a neoplasia maligna mais comum, acometendo aproximadamente 1,8 milhões de 

novos casos por ano e mais de 1,6 milhões de mortes são notificadas em todo o mundo1.  O câncer de pulmão 

é classificado em dois grupos: carcinoma pulmonar de pequenas células e carcinoma pulmonar de não pequenas 

células (CPNPC)2. Este último é alvo de maior atenção, pois mantém altas taxas de prevalência (85-90%)3. 

Além da elevada ocorrência, o CPNPC é uma condição neoplásica refratária aos tratamentos quimioterápicos 

convencionais, pois possui disfunção nas caspases 9 e 3, expressão de p53 alterada, aumento da expressão de 

agentes antiapoptose e de proteínas inibidoras de apoptose4. Nesse contexto, diversos grupos de pesquisas 

buscam elaborar novas estratégias para vencer essa resistência terapêutica atribuída ao CPNPC5. Dessa forma, 

os fosfolipídios antineoplásicos, como a Edelfosina (ED), prometem agir de forma a driblar esse mecanismo 

de evasão do CPNPC, pois são capazes de gerar apoptose por estresse no retículo endoplasmático, uma vez 

que, são ágeis em ultrapassar a membrana celular das células tumorais6. Pelo exposto, o presente estudo se 

propôs a investigar os efeitos antitumorais da ED in vitro. Avaliando sua atividade antitumoral sobre as células 

do CPNPC (A549) bem como sua capacidade citotóxica e citostática. 

2. METODOLOGIA 

2.1 TESTE DE CITOTOXICIDADE EM CULTURA BIDIMENSIONAL (2D) 

 Para determinação da viabilidade celular, foi utilizado o ensaio de MTT [brometo de 3(4,5 

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio], onde se definiu a concentração inibitória para 50% das células (IC50) 

da ED. Para isso, as células da linhagem A549 foram cultivadas, tratadas com ED em diferentes concentrações 

(12-130 μM) por 24 horas e expostas a MTT a 5mg/mL. Os cristais de formazam foram diluídos em 100 μL de 

DMSO e os valores de absorbância foram mensurados por um leitor de microplacas (VERSAmax, MD, CA, 

EUA) em 538 nm.  
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2.2 CICLO CELULAR 

 As células foram cultivadas, 

sincronizadas por 12 horas com 

privação de soro fetal bovino (SBF) e 

tratadas com 58 μM de ED por 24 

horas. Depois, as células foram 

ressuspensas em solução de PBS/BSA a 

0,5%, fixadas overnight em etanol 70% e 

marcadas com solução de 0,1 mg/mL de RNAse e 40 μg de iodeto de propídio 

(PI) por 1 hora em temperatura ambiente. Em seguida, as células foram analisas por citometria de fluxo 

(FACScalibur, BD, CA, EUA) para identificação de alterações ao longo do ciclo celular.  

2.3  ENSAIO DE APOPTOSE 

 Para avaliação da capacidade citotóxica 

provocada pela ED sobre as células, foi 

realizada a análise de apoptose através do kit 

“FITC Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit” 

(Invitrogen Inc., RU). Para isso, as células da 

linhagem A549 foram cultivadas em placas de 

6 poços na concentração  1x106 células/poço e 

submetidas a tratamento com  58 μM de ED por 

12 horas. Por fim, as células foram recolhidas, lavadas com tampão de ligação de anexina 1x e coradas com 

1,5 μL de anexina V-FITC e 0,4 μL de PI a 100 μg/mL. As células apoptóticas foram determinadas por 

citometria de fluxo (FACScalibur, BD, CA, EUA).  

2.4 ANÁLISE MORFOLÓGICA POR CULTURA TRIDIMENSIONAL (3D) 

As células da linhagem A549 foram cultivadas em placas de 96 poços, anteriormente revestidas com matrigel, 

e mantidas em cultura na estufa por 5 dias a 37°C. Após o cultivo, as células foram tratadas com 58 μM de ED 

por 24 horas.  

5. RESULTADOS 

 A princípio, foram realizados os testes de viabilidade celular para determinação do IC50 do fosfolipídio 

utilizado, na linhagem de CPNPC (A549), nesse ensaio observou-se que as células apresentaram inibição da 

viabilidade com média de IC50= 58 μM ± 5,03 (média de triplicata ± desvio padrão).  A obtenção desse dado 

B A 

Fig. 1 – Efeitos da ED ao longo do 

ciclo celular nas células A549. 

Fig. 2 – Efeitos apoptóticos da 

ED sobre as células A549. 

Fig. 3 – Morfologia das células A549 em cultura 3D: A – A549 

com ED 58 μM; B – A549 controle. (Magnificação x100). 
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foi importante para determinar a concentração efetiva utilizada nos demais ensaios in vitro ao longo desse 

estudo. Na análise da distribuição das células ao longo do ciclo celular, observou-se que a ED foi capaz de 

aumentar o número de células em fase G0/G1 (78,79%) e diminuiu significantemente a concentração de células 

na fase de transição (S), (11,62%) (fig. 1) em comparação ao grupo controle. Após a determinação da 

citotoxicidade em cultura 2D realizou-se o ensaio de apoptose, onde foi evidenciado que o tratamento induz 

maior número de células em apoptose (42,8% ±2,38), em comparação ao grupo controle (15,46% ±3,4) (fig.2). 

Na análise visual da morfologia celular em cultura 3D, as células tratadas com ED apresentaram redução do 

volume, fragmentação da membrana e redução da confluência celular, seguida de um aumento de células no 

sobrenadante (fig. 3A) em comparação ao grupo controle mantido apenas em meio de cultura (fig. 3B), 

mostrando que a ED mantém sua atividade em cultura 3D. 

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 Fosfolipídios antineoplásicos apresentam atividades citotóxicas, e assim, sua utilização no tratamento 

antitumoral é interessante7. Diversos estudos evidenciaram a atividade citotóxica da ED em tumores8. A vista 

disso, o presente estudo se propôs a avaliar essa atividade antitumoral em células do CPNPC. E, de fato, a ED 

foi capaz de provocar citotoxicidade nas células da linhagem A549, obtendo uma concentração inibitória em 

metade das células presentes na cultura na concentração de 58 µM, isto indica, que a ED possui um perfil 

citotóxico sobre esse tipo celular e que essa ação deve ser amplamente investigada. Além disso, essa ação 

citotóxica foi observada na análise morfológica em cultura 3D. São perceptíveis as alterações estruturais 

provocadas pelo fosfolipídio, onde as células tratadas com a concentração de IC50 apresentaram mudanças 

significativas equivalentes a padrões sugestivos de morte celular. O CPNPC possui determinada resistência a 

apoptose por via intrínseca tornando-se um tumor quimiorresistente, dessa forma ED se sobressai nesse quesito, 

pois muitos estudos evidenciaram sua função de provocar apoptose celular por estresse no reticulo 

endoplasmático6. E realmente, os ensaios de apoptose realizados nesse estudo mostram que a ED foi capaz de 

gerar um maior número de células apoptóticas em comparação ao grupo controle. Sobre a análise da 

distribuição ao longo do ciclo celular, células sincronizadas com privação de SFB, apresentaram maior 

concentração em fase G0/G1, indicando que a ED possui ação de parar o ciclo nestas fases, e reduzir assim, 

proliferação celular, revelando uma atividade citostática. Essa possível atividade de parada no ciclo celular tem 

sido relatada em alguns estudos9, mas deve ser melhor estudada para obter informações mais precisas.  Em 

suma, o presente trabalho evidenciou as atividades citotóxicas e citostáticas da ED in vitro, onde a mesma se 

mostra como um possível novo agente antitumoral. Entretanto para estabelecimento aprofundado desses efeitos 

é necessário a realização de estudos mais amplos desse fármaco.    
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INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente em cadelas não castradas e dentre os fatores 

envolvidos em sua patogênese está a exposição ao estrógeno (Sorenmo et al., 2011). Embora na mulher o 

receptor de estrógeno-α (ERα) seja um dos marcadores moleculares para o câncer de mama, na cadela, ainda é 

pouco utilizado, uma vez que não há concordância sobre um limite mínimo de expressão para uma amostra ser 

considerada positiva (Peña et al., 2014). Nos últimos anos vem aumentando o número de trabalhos investigando 

a expressão da proteína ERα em cadelas, entretanto ainda são poucos os estudos buscando entender os 

mecanismos moleculares de regulação do gene ESR1, codificador desta proteína, em tumores mamários 

caninos. Este trabalho tem por objetivo avaliar a expressão de mRNA do gene ESR1 e  da proteína (ERα) em 

amostras de mama normal, tumores mamários benignos e malignos. 

OBJETIVOS 

 Este estudo teve por objetivo identificar o nível de expressão proteica e de mRNA do gene ESR1, 

correlacionando-os com a malignidade de tumores de mama caninos. 

METODOLOGIA 

 Neste trabalho foram utilizados oito tumores mamários benignos, nove malignos e quatro mamas 

normais provenientes de peças cirúrgicas recebidas pelo Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade 

Federal do Paraná – Curitiba. Foi realizada a extração de RNA destas amostras, sua conversão para cDNA e a 

realização da técnica de RT-PCR com posterior eletroforese dos produtos. As bandas obtidas tiveram sua 

intensidade avaliada pelo programa Image J, e os valores obtidos para o gene alvo ESR1 foram normalizados 

com o constitutivo HPRT. A imuno-histoquímica foi realizada em uma lâmina de Tissue Microarray (TMA) 

montado conforme o padronizado por Schuler e colaboradores (2008) e corado com anticorpo anti ERα EP1 

(Dako). A avalição foi feita pelo sistema Allscore. Os resultados foram avaliados pelo teste t e correlação de 

Spearman. 
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RESULTADOS 

A expressão relativa do gene ESR1 para cada grupo está expressa na figura 1A, onde se observa 

diferença estatisticamente significante entre os tumores malignos e as mamas normais (p<0,05). As amostras 

submetidas à imuno-histoquímica foram avaliadas segundo a porcentagem de células marcadas e a intensidade 

da marcação, podendo o escore total variar de zero ou dois a oito. Na figura 1B vê-se a ausência de marcação 

de um tumor maligno e na figura1C observa-se uma diferença estatisticamente significante  (p<0,05) da 

expressão do receptor de estrógeno α entre as mamas normais e os tumores malignos e entre estes e os benignos. 

Ao avaliar os dados de expressão proteica e mRNA para todos os grupos juntos vê-se uma correlação moderada 

e significante (rho=0, 514 e p<0,05), entretanto quando esta avaliação é feita em grupos separadamente a 

correlação entre expressão de proteína e mRNA em tumores malignos é fraca (rho=0,289) (figura 1D) . 

        

A 

B 

D 
C 

* 
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   FIGURA 1. A. Os valores de expressão de mRNA encontrados para o gene ESR1 foram normalizados com o gene HPRT e a média de cada 

grupos foi avaliada pelo teste t (B). * p<0,05. B. Imuno-histoquímica em tumor mamário canino. Há atividade apenas nas células da glândula 

normal adjacente ao tumor (seta), correspondendo ao controle positivo interno, não havendo marcação na massa tumoral (asterisco). C. Gráfico 

do escore de expressão de receptor de estrógeno alpha nos grupos amostrais, avaliados pelo teste t.* p<0,05. D. Correlação entre expressão 

proteica e de mRNA do gene ESR1. *p<0,05. 

DISCUSSÃO 

 O receptor de estrógeno α é largamente utilizado como componente de um painel imuno-histoquímico 

de prognóstico em neoplasias mamárias de mulher, sendo sua ausência relacionada com pior evolução do caso 

(Sorlie et al.,2003). Tal como o relatado na mulher, o presente estudo observou uma redução (p<0,05) na 

expressão de RE α em tumores mamários malignos em cadela, corroborando com outros estudos na veterinária 

(Peña et al, 2014). Á semelhança da proteína, o mRNA  também foi menos expresso em tumores malignos em 

relação às mamas normais (p<0,05), porém não houve diferença quando comparado com os tumores benignos. 

Este resultado vem de encontro com o observado por Spoerri e colaboradores (2015) que mensuraram a 

expressão do mRNA do gene ESR1 através da técnica de PCR em tempo real. Ao analisar as expressões de 

mRNA e proteica para todas as amostras consideradas como um  único grupo, observou-se uma moderada 

correlação entre estas variáveis (rho=0,514 e p<0,05). Já quando esta análise foi realizada nos grupos 

individualmente, embora não significante estatisticamente (p>0,05), notou-se uma fraca correlação entre a 

proteína e o transcrito (rho=0,289). Esta baixa correlação para este gene foi também encontrada por Kosti e 

colaboradores (2016) em tumores e tecidos normais de ovário. Uma das prováveis causas desta baixa correlação 

é a atuação de RNA de interferência, reduzindo a tradução do transcrito (Leivonen et al., 2009). 

CONCLUSÕES 

 Assim como já ocorre na mulher, o receptor de estrógeno α vem se mostrando fortemente relacionado 

com a malignidade e prognóstico dos tumores mamários de cadelas, porém pouco se sabe sobre as vias de 

regulação desta proteína. 
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Introdução 

As neoplasias primárias do trato respiratório de cães têm baixa incidência em comparação com outros órgãos 

e tecidos (BABA e CÂTOI, 2007) e a presença de massas no lúmen traqueal são achados raros, incluindo 

tecidos não neoplásicos, neoplasias benignas e malignas. As mais comumente relatadas são pólipos, 

osteocondroma, leiomioma, linfoma, condrossarcoma, adenocarcinoma, osteossarcoma e carcinoma de células 

escamosas (CARLISLE et al., 1991; BROWN e ROGERS, 2003; WITHROW, 2013). Além disso, neoplasias 

de tireoide, como linfoma e adenocarcinoma, podem acometer o tecido traqueal (SILVA et al., 2008) 

Em estudo retrospectivo, Carlisle et al. (1991) avaliaram 65 animais com tumores traqueais ou laríngeos e 

em 18% dos casos, as neoplasias eram traqueais. Nesse estudo, os tumores diagnosticados foram mastocitoma, 

condroma, adenocarcinoma, condrossarcoma e, principalmente, osteocondroma. Em outro estudo, Flores et al. 

(2012) avaliaram 40 casos de hemangiossarcoma em cães, e destes, apenas 2,5% foram identificados na 

traqueia. 

A ocorrência de neoplasias traqueais não apresenta predileção por sexo, raça ou idade (BROWN e 

ROGERS, 2003; WITHROW, 2013), exceto em casos de osteocondroma, nos quais os animais são, geralmente, 

jovens (CARLISLE et al., 1991; SILVA et al., 2008). 

As radiografias cervicais permitem a localização e a extensão da massa intra-traqueal. Os principais 

diagnósticos diferenciais são corpos estranhos, malformações, cistos e exsudato respiratório (SILVA et al., 

2008). O diagnóstico conclusivo deve ser obtido por meio de exame anatomopatológico. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de hemangiossarcoma em traqueia de cão, incomum na 

rotina da clínica veterinária, com o intuito de discutir as condutas diagnóstica e terapêutica de neoplasias 

traqueais, a fim de melhorar o prognóstico do paciente. 
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Relato de caso 

Um cão fêmea, de nove anos, da raça Scottish Terrier foi atendido no Hospital Veterinário “Governador 

Laudo Natel” – FCAV/UNESP, Campus de Jaboticabal, com histórico de dispneia, síncope e tosse progressiva 

há quatro meses, além de episódios esporádicos de hematêmese. O animal apresentava-se inquieto, com cianose 

e episódios de síncope, evidenciados quando submetido à contenção. Prontamente foi instituída a 

oxigenioterapia, seguida de sedação (clorpromazina, na dose de 0,4 mg/kg, por via intramuscular). Na 

auscultação não se percebiam alterações cardíacas ou pulmonares, que foram confirmadas através de 

eletrocardiografia e ecocardiografia. Hipertensão pulmonar foi detectada neste momento. Seguiu-se pela 

avaliação radiográfica das regiões torácica e cervical, nas projeções latero-lateral direita e dorsoventral, 

possibilitando a visibilização de uma estrutura arredondada, de limites regulares e de radiopacidade de tecidos 

moles, medindo 1,22 x 1,31cm, localizada em lúmen traqueal, na posição de transição cervicotorácica (Figura 

1A).  

Diante dos resultados dos exames de imagem, foi indicada a realização de traqueoscopia para avaliação da 

estrutura, possível coleta de amostra para biopsia ou até sua completa remoção, porém, devido à parada 

cardiorrespiratória que levou o paciente a óbito, não foi possível realizá-la.  

A avaliação post mortem revelou uma massa intra-traqueal (Figura 1B), que foi encaminhada para avaliação 

histopatológica. Não foram identificados focos de neoplasia em outros órgãos, inclusive no pulmão. 

À microscopia do tecido traqueal (Figuras 1C, 1D) observou-se proliferação neoplásica de origem 

mesenquimal, de alta densidade celular, com células bem agrupadas, não encapsulada, mal demarcada e 

infiltrativa. As células endoteliais neoplásicas arranjavam-se em espaços vasculares rudimentares, muitas vezes 

preenchidos por hemácias, em discreto estroma fibroso. As células endoteliais neoplásicas possuíam forma e 

limites indistintos e citoplasma escasso e acidófilo. Os núcleos estavam hipocromáticos, predominantemente 

ovalados, com cromatina grosseiramente agregada e nucléolos ocasionalmente evidentes. Observaram-se 

anisocariose acentuada, cariomegalia moderada e algumas células binucleadas, com 40 figuras de mitose em 

10 CGA (Campo de Grande Aumento). 
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Discussão 

O animal apresentava dificuldade respiratória e tosse progressiva há quatro meses e devido a isto, sinais 

clínicos adicionais de angústia respiratória, cianose e síncope. Sinais dessa natureza e gravidade exigem do 

Médico Veterinário uma gama de procedimentos clínicos para trazer conforto ao animal e proprietário, e 

possibilitar o estabelecimento do diagnóstico. A presença de massas intra-traqueais pode causar obstrução 

progressiva do lúmen, resultando em alta morbidade e levando ao desenvolvimento de estridores, 

hipoventilação, dispneia, acidose respiratória, intolerância ao exercício, tosse improdutiva, cianose e colapso 

em casos de obstrução grave (CLIFFORD e SORENMO, 2004). 

Embora a biópsia excisional seja a forma mais adequada de abordar o paciente com obstrução do lúmen 

traqueal, por ser a forma mais rápida de diagnóstico, a localização da massa causa danos à função respiratória 

e aumenta o risco cirúrgico (CASWELL e WILLIAN, 2007; RAMÍREZ et al., 2015). Devido a estas 

complicações, segundo Carlisle et al., (1991), o prognóstico de tumores traqueais malignos é desfavorável, 

especialmente se houver acometimento da camada adventícia.  

Na rotina oncológica do Hospital Veterinário-UNESP/Jaboticabal, hemangiossarcomas são frequentes, 

principalmente esplênicos e hepáticos, muito embora ocorram em outros locais. Todos apresentam prognóstico 

reservado a ruim, concordante com o descrito por outros pesquisadores (MACEWEN, 2001). Todavia, raros 

são registrados na traqueia, corroborando com Flores et al. (2012), que  avaliaram 40 casos de 

hemangiossarcoma em cães e destes 2,5% tinham localização no lúmen da traqueia. 

 

Figura 1 – Hemangiossarcoma traqueal em cão. A) Imagem radiográfica com nodulação intratraqueal radiopaca (seta). B) 

Exame in situ da massa, que ao corte exibia superfície homogênea e esbranquiçada (detalhe). C/D) Fotomicrografia mostrando 

o tumor na submucosa (*), composto por formações vasculares rudimentares (detalhe / Obj. 40x).  Hematoxilina e Eosina. 

Obj. 4x (C) e 10x (D). 
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Conclusão 

As neoplasias traqueais em cães são raras e os escassos relatos existentes dão pouco destaque ao diagnóstico 

de hemangiossarcoma. A análise histológica do tecido acometido é decisiva para a conclusão do diagnóstico, 

sendo uma ferramenta de diagnóstico auxiliar na determinação da conduta clínica a ser tomada.  
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Introdução 

O hemangiossarcoma é uma neoplasia mesenquimal de origem endotelial maligna (Withrow & Vail 2007) que 

afeta mais frequentemente cães do que outras espécies (Schultheiss 2004). Os sítios primários envolvem 

principalmente o baço, coração e fígado, além de ocasionalmente afetar a pele (Withrow & Vail 2007). O 

hemangiossarcoma cutâneo tem predileção por raças de pelo curto e de pele pouco pigmentada, ocorrendo 

principalmente em região ventral do abdômen e prepúcio, sugerindo a radiação solar como fator desencadeador 

(Hargis et al.1992). Determinar o sítio de origem dessa neoplasia pode ser desafiador, dificultando a 

classificação da neoplasia em solitária, primária com metástase ou multicêntrica (Flores et al. 2012). 

Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é descrever os aspectos clínicos, patológicos e imuno-histoquímicos de um 

caso de hemangiossarcoma cutâneo com metástase na bexiga de um cão. 

Metodologia 

Foi atendido um canino, fêmea, 5 anos, da raça Pitbull, pelagem branca, 36kg, não castrada, com histórico de 

pequenos nódulos cutâneos na região abdominal ventral. O paciente foi submetido ao exame físico e, durante 

esse, optou-se pela remoção cirúrgica. Como exames pré-operatórios, foram realizados: hemograma, 

leucograma, exames bioquímicos de creatinina, proteínas totais, alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase 

alcalina (FA), além de ultrassonografia abdominal e ecocardiograma. Por exigência do tutor do animal em 

remover os nódulos, realizou-se biópsia excisional como diagnóstico terapêutico. O material foi fixado em 

solução de formalina 10% e encaminhado para exame histopatológico. Após três anos da biopsia, o cão passou 

a apresentar hematúria e procedeu-se com nova ultrassonografia abdominal e exame qualitativo de urina 

(EQU). O cão foi anestesiado e uma laparotomia mediana ventral exploratória foi realizada, na qual foi 

realizada biopsia excisional de uma massa na bexiga. A amostra foi encaminhada para estudo histopatológico 

e imuno-histoquímico. Realizou-se imunomarcação para o fator de Von Willebrand onde utilizou-se anticorpo 

primário policlonal da Dako®, com diluição de 1:200. O anticorpo secundário biotinilado e o complexo 

streptavidina-biotina-peroxidase foram utilizados posteriormente e marcados através da adição do 

cromógeno3-amino-9-etilcarbazol (AEC). 
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Resultados 

Durante o exame físico, não se verificou outras anormalidades a não ser a presença dos múltiplos nódulos 

avermelhados de aspecto endofítico e exofítico na superfície ventral do abdômen medindo entre 0,2 e 0,3 cm 

(Figura 1A). Os exames de hemograma, leucograma e bioquímicos apresentaram resultados dentro dos 

parâmetros considerados normais, assim como a ultrassonografia abdominal. Durante a cirurgia, foi realizada 

a ressecção das massas. O resultado histopatológico detectou hemangiossarcoma de no mínimo grau II (Ward 

H. et al. 1994) já que a amostra não incluía musculatura subcutânea impossibilitando a classificação em um 

grau maior. Após a obtenção do laudo histopatológico foi realizado ecocardiograma já visando a adoção da 

doxorrubicina no tratamento. Com resultado dentro da normalidade, montou-se um protocolo quimioterápico 

previsto para um total de 6 ciclos baseado em vincristina, ciclofosfamida e doxorrubicina (VAC). Após três 

anos, o paciente volta à clínica apresentando hematúria. Coletou-se urina do paciente por micção natural e o 

material foi encaminhado para exame qualitativo de urina (EQU) que confirmou a presença de grande 

quantidade de hemácias. Na ultrassonografia abdominal, uma massa irregular de ecogenicidade mista medindo 

cerca de 3 cm foi detectada na bexiga. Durante a laparotomia exploratória, observou-se uma massa de aspecto 

multinodular cística de coloração vermelho-escura, na superfície mucosa da bexiga após cistotomia na região 

crânio-ventral (Figura 1B). Optou-se então pela ressecção da mesma a qual foi encaminhada para avaliação 

histopatológica. Nessa, observou-se proliferação neoplásica de células mesenquimais formando múltiplos 

espaços vasculares irregulares contendo hemácias (Figura 2A). No exame imuno-histoquímico anti-fator de 

Von Willebrand, houve marcação acentuada difusa de células neoplásicas (Figura 2B). Sugeriu-se iniciar 

novamente com o protocolo quimioterápico VAC, porém o proprietário não aceitou. Dessa forma deu-se 

sequência ao tratamento com terapia metronômica baseada em ciclofosfamida na dose de 10 mg/m² uma vez 

ao dia. O paciente já completou um mês de tratamento sem relato de efeitos adversos.  

 

Figura 1.Hemangiossarcoma,cão. 

A, Nódulos multifocais dispersos em regiões inguinais e abdominal ventral caudal. B, Massa de aspecto 

angiomatóide exposta após cistotomia ventral. 

A                   

B 
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Figura 2. Diagnóstico microscópico, hemangiossarcoma, bexiga. 

A, Proliferação de células fusiformes formando espaços vasculares repletos de hemácias na bexiga. H&E. 

10x. B, Imunomarcação acentuada no interior do citoplasma de células neoplásicas, imuno-histoquímica anti-

fator de Von Willebrand; 40x. 

A B 

Discussão 

A classificação proposta por Ward H. et al. 1994 estagia os hemangiossarcomas cutâneos de acordo com sua 

invasão local em três graus: I, II e III. Neste caso o fato da proliferação neoplásica atingir a derme e porção do 

panículo adiposo, nos permite classificar histologicamente o hemangiossarcoma da pele em um alto grau. Cães 

nos estádios II e III requerem ressecção cirúrgica com margem ampla associada à quimioterapia adjuvante. 

Nesse caso a cirurgia associada ao protocolo VAC foi bastante eficaz, com intervalo livre da progressão da 

doença de 3 anos. O bom controle da doença durante esse período surpreende já que segundo Ward H. et al. 

1994, hemangiossarcomas cutâneos invasivos tem um prognóstico desfavorável, com sobrevida de 172 dias 

para o estádio II e 307 dias para o estádio III. Segundo Hammer et al., o protocolo baseado em vincristina, 

doxorrubicina e ciclofosfamida aumentou o tempo de sobrevida de cães diagnosticados com 

hemangiossarcoma. A recidiva na bexiga é incomum já que neoplasias de origem mesenquimal neste sítio são 

raras (Morrinson 1998), havendo poucos casos publicados de hemangiossarcomas (Martinez & Schulman 1988 

e Liptak 2004). A opção pela terapia metronômica foi a de escolha nesse caso devido à rejeição do tutor à 

terapia quimioterápica tradicional. Além disso, segundo Rodigheri & De Nardi 2016, a opção pela 

ciclofosfamida em doses baixas e administrações continuas inibiria o crescimento e substituição das células 

endoteliais, promovendo um efeito antiangiogênico superior à terapia clássica. 

Conclusão 

É possível sugerir neste caso que o hemangiossarcoma na bexiga urinária seja um sítio metastático do 

hemangiossarcoma cutâneo. O diagnóstico de hemangiossarcoma foi realizado com base nos achados clínicos, 

macroscópicos, microscópicos e imuno-histoquímicos.  
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Introdução 

O lipoma é uma neoplasia mesenquimal benigna, com origem nos lipócitos (células adipócitas ou adipócitos)1. 

É comumente diagnosticado na espécie canina, sendo a localização subcutânea mais frequente, embora existam 

variantes como o angiolipoma, angiofibroma, lipoma infiltrativo e intermuscular1,2,3. Contudo, formas distintas 

do lipoma podem acometer primariamente outros sítios anatômicos como o colón, bexiga, útero, diafragma e 

cavidades corpóreas4. Quando a neoplasia é genuinamente cavitária (intratorácica, intra-abdominal ou 

intrapélvica) exibe um caráter bastante insólito em cães, havendo poucos relatos na literatura1,4. As hérnias 

verdadeiras são defeitos da parede abdominal, possuindo anéis herniários anatomicamente definidos. De acordo 

com o seu posicionamento, adquirem distintas classificações5. Nesse sentido, reconhece-se a hérnia inguinal 

quando o distúrbio é situado no interior ou nas adjacências do canal inguinal, onde na fêmea canina o conteúdo 

herniário geralmente é constituído pelo útero gravídico (histerocele), bexiga e/ou jejuno5. Além do lipoma 

intrapélvico isoladamente já possuir uma descrição incomum em canídeos4, o seu registro como integrante de 

hérnia inguinal torna-se extremamente exíguo na bibliografia referente à medicina veterinária.      

Objetivo 

O presente trabalho objetivou descrever um caso de neoplasia benigna dos adipócitos, disposta primariamente 

no interior da cavidade pélvica, e a sua relação com hérnia inguinal previamente existente, na espécie canina.   

Metodologia  

Um canino, fêmea, raça bulldog francês, dois anos de idade, não castrada, primípara foi encaminhado para 

avaliação médica veterinária devido a aumento do volume mamário. A alteração possuía tempo evolutivo de 

sete meses, surgindo após o parto, e com velocidade de crescimento estável.  Submeteu-se a paciente ao exame 

físico. Em seguida, foram solicitados hemograma completo, bioquímica sanguínea (renal e hepática) e citologia 

da lesão, pela técnica de punção não aspirativa com agulha fina. Optou-se por excisão cirúrgica. O material 

obtido foi enviado para análise histopatológica.   
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Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Contudo, observou-se em região de glândula mamária 

inguinal esquerda, um nódulo (2,9 x 1,9 x 1,7 cm), com consistência macia, forma regular, abrangência 

subcutânea, superfície íntegra e base de inserção séssil (Figura 1a). A hematologia e bioquímica não revelaram 

anormalidades. A análise citológica sugeriu neoplasia de origem mesenquimal benigna, com presença de 

adipócitos. Durante o período trans-operatório, ao proceder exérese cutânea elíptica ao redor da mama afetada 

e dissecação tecidual, constatou-se a existência de um anel herniário com respectiva saculação. Ao realizar a 

incisão dessa última, verificou-se que o conteúdo era constituído por uma neoformação com aspecto similar a 

tecido adiposo e que exibia continuidade para o interior da cavidade pélvica (Figura 1b). Para a identificação 

da origem da proliferação, houve a necessidade de celiotomia. Após tal procedimento, detectou-se que o 

pedículo da formação encontrava-se aderido a serosa da cérvix uterina. Como alternativa para a remoção 

completa da massa, executou-se a técnica de ovariohisterectomia. Em seguida realizou-se a herniorrafia em 

área inguinal e finalizou-se o procedimento cirúrgico. A proliferação foi fixada em solução de formol a 10% e 

enviada para análise histopatológica. Tal prova laboratorial evidenciou neoplasia composta por adipócitos 

maduros bem diferenciados, apoiados em estroma fibrovascular discreto. Não se evidenciavam células com 

sinais de atipia celular. A morfologia foi compatível com lipoma. Ao associar as observações clínicas, 

cirúrgicas e histopatológicas concluiu-se que o quadro correspondia a um lipoma intrapélvico. A paciente 

exibiu uma adequada recuperação pós-cirúrgica.      

  Figura 1. a: aumento de volume em glândula mamária inguinal esquerda. b: lipoma em conteúdo herninário 

e com continuidade para a cavidade pélvica (seta). 

 

Discussão 

Na espécie canina, de um modo geral, as fêmeas possuem uma maior predisposição para o desenvolvimento 

do lipoma, com uma proporção duplamente superior em comparação aos machos2,3. A neoplasia é mais comum 

em animais de meia idade a idosos2. No caso descrito, o gênero do animal foi compatível com a literatura, mas 

com divergência em relação à faixa etária. Os lipomas cavitários demonstram lenta velocidade de crescimento1. 
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Por vezes correspondem a achados incidentais durante a imaginologia das cavidades corpóreas ou no momento 

da incisão cirúrgica das mesmas6. Contudo, ao atingir grandes proporções conduzem a disfunções orgânicas 

por compressão mecânica, deslocamento, encarceramento e/ou isquemia visceral secundariamente a presença 

do tumor 1. A ausência de alterações sistêmicas na cadela em discussão provavelmente relacionou-se com o 

fato de a neoplasia cavitária ter exibido, no momento do diagnóstico, dimensões moderadas. O sítio de origem 

dos lipomas intrapélvicos equivale ao tecido adiposo presente nas camadas submesoteliais do 

peritônio/retroperitônio parietal e/ou visceral7. Todavia os fatores etiológicos e a real incidência de tal oncopatia 

em cães são desconhecidos, sendo o primeiro relato nacional realizado há apenas onze anos4. Logo, o lipoma 

em questão poderia ser considerado um dos exíguos registros na bibliografia da oncologia veterinária brasileira. 

O citodiagnóstico é essencial como exame de triagem, uma vez que permite a distinção no tamanho dos 

lipócitos neoplásicos em comparação ao tecido adiposo normal, além de observar a ocorrência de adipócitos 

com grandes vacúolos claros que substituem o citoplasma e comprimem o núcleo para a periferia3,4.  Tal exame 

foi essencial no caso em evidência, pois permitiu conferir uma consistente suspeição, embora a conclusão 

diagnóstica foi atribuída ao exame histopatológico. O tratamento cirúrgico geralmente é curativo2. Essa 

afirmação corroborou com a situação relatada, uma vez que ocorreu a possibilidade da excisão total da 

neoplasia, sem ocasionar sequelas à cadela. A hérnia inguinal resulta de um defeito no anel inguinal, através 

do qual há protrusão de estruturas abdominais e/ou pélvicas5. O aumento de volume da entrada para o processo 

vaginal é a causa mais importante em animais domésticos, mas os hormônios sexuais também têm influência 

(ocasionado debilidade ou dilatação do anel inguinal), onde grande parte das hérnias inguinais surge em cadelas 

na fase estral ou prenhes5. Nesse sentido, o gênero do animal em descrição, em associação a ocorrência prévia 

de uma gestação possivelmente favoreceram ao desenvolvimento da herniação na região inguinal. No estudo 

em discussão, o aumento da pressão intrapélvica e distensão do anel herniário, em decorrência do estado 

gestacional pregresso, favoreceram a protrusão do lipoma intrapélvico, o qual se tornou componente da hérnia 

inguinal pós-prenhez. Tal condição acarretou a um aumento de volume na glândula inguinal esquerda, 

mimetizando uma macroscopia de neoplasia mamária, ginecomastia e/ou galactoestase, o que poderia 

proporcionar a um diagnostico errôneo.  

Conclusão 

Embora de probabilidade reduzida, em cadelas portadoras de hérnia inguinal deve-se considerar a possibilidade 

do lipoma intrapélvico pós-protrusão, como parte dos componentes herniários. Torna-se fundamental que os 

mesmos sejam inspecionados durante o período trans-cirúrgico, no sentido de detectar possíveis alterações 

macroscópicas que necessitem ser remetidas para análise microscópica.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a incidência de neoplasias mamárias em cães vem aumentando (Vascellari et al., 

2016). Os avanços nos cuidados com os animais de companhia, como alimentação mais equilibrada, vacinação 

e acompanhamento veterinário, por exemplo, têm elevado a qualidade e tempo de vida. Desse modo, tem-se 

observado uma maior população geriátrica de cães, e consequentemente, um aumento na incidência de doenças 

relacionadas à idade, como as neoplasias (Withrow et al., 2013). Muitos fatores podem influenciar a ocorrência 

de neoplasias mamárias em cadelas, como raça, idade e estado reprodutivo. Cães de raça, por exemplo, são 

mais predispostos do que os sem raça definida (SRD) (Merlo et al., 2008). Após a iniciação tumoral, 

características como tamanho do tumor, presença de ulceração e classificação histológica, por sua vez, podem 

auxiliar a determinar um prognóstico. Ainda que as neoplasias mamárias sejam as mais frequentes das 

neoplasias em fêmeas inteiras, ainda há pouca informação sobre sua incidência na população canina (Sleeckx 

et al., 2011). Desta forma, estudos retrospectivos representam uma abordagem útil e uma importante fonte de 

dados na análise do comportamento de doenças neoplásicas ao longo do tempo. 

OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo estabelecer o perfil da casuística de neoplasias mamárias em cadelas 

atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (HV-UFPR) em Curitiba. 

METODOLOGIA 

Para este estudo foram analisados dados referentes à idade, raça, estado reprodutivo, características 

macro e microscópicas de 176 tumores mamários oriundos de 55 cadelas. Estes animais foram atendidos e 

submetidos à mastectomia entre fevereiro de 2014 e março de 2015 no HV-UFPR. A avaliação microscópica 

de todos os nódulos da cadeia mamária excisada foi realizada pelo Laboratório de Patologia Veterinária da 

mesma instituição, de acordo com a classificação proposta por Goldschmidt e colaboradores (2011). 

Correlações estatísticas foram determinadas por meio do teste exato de Fisher. 

RESULTADOS 

Dentre os animais acometidos, 65,45% (36/55) eram de raça, sendo as três mais frequentes Pinschers 

miniatura, Poodles e Dachshunds, e 34,55% (19/55) eram sem raça definida (SRD). Os animais na faixa etária 

de 9 a 12 anos foram os mais incidentes (45,45%; 25/55), sendo os da faixa de 0 a 4 anos a de menor incidência 
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(1,82%; 1/55) (Figura 1A). Apenas 21,82% (12/55) das pacientes haviam sido castradas previamente à excisão 

neoplásica, sendo que nenhuma anterior ao terceiro estro.  

Em relação ao comportamento biológico, 9,1% (5/55) das pacientes apresentavam neoplasias benignas 

e 90,9% (50/55) neoplasias malignas (Figura 1B). Muitas das pacientes apresentavam mais do que um tumor 

e, na avaliação microscópica de cada, observamos 53,41% (94/176) de neoplasias malignas e 46,59% (82/176) 

benignas (Figura 1C). A frequência de tipos histológicos pode ser observada na Tabela 1, sendo o mais 

incidente entre os malignos o adenocarcinoma misto (30,85%; 29/94), e entre os benignos o adenoma simples 

(69,51%; 57/82). Um total de 168 neoplasias possuíam informações sobre características macroscópicas e, 

dessas, 8,92% (15/168) eram ulceradas (Figura 1D). Dentre as ulceradas, 93,33% (14/15) tinham 

comportamento maligno (P<0,001). 

 

  

 

 

Figura 1A. Distribuição etária das fêmeas caninas acometidas por neoplasia mamária. Figura 1B. Frequência de cadelas 

acometidas por neoplasia mamária de acordo o comportamento biológico. Figura 1C. Frequência do comportamento 

biológico de todos os tumores analisados. Figura 1D. Correlação entre comportamento biológico dos tumores e ulceração. 

 

 

A 
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Classificação histopatológica Frequência 

absoluta 

Frequência relativa 

Neoplasias malignas   

Adenocarcinoma misto 29 30.85% 

Adenocarcinoma complexo 21 22.34% 

Adenocarcinoma cístico-papilífero 15 15.96% 

Adenocarcinoma sólido 12 12.77% 

Adenocarcinoma tubular 9 9.57% 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero 5 5.32% 

Carcinoma adenoescamoso 3 3.19% 

Total 94 100% 

Neoplasias benignas   

Adenoma simples 57 69.51% 

Tumor misto benigno 16 19.51% 

Adenoma complexo 9 10.98% 

Total 82 100% 

Tabela 1. Classificação histopatológica das neoplasias, com suas frequências absolutas e relativas 

DISCUSSÃO 

A frequência de neoplasia maligna e benigna encontrada neste estudo se assemelha à encontrada por 

Green e colaboradores (2009) em trabalho semelhante realizado na mesma região, em que 69% das pacientes 

apresentavam neoplasia mamária maligna Neste estudo, entretanto, a frequência de neoplasia malignas foi mais 

elevada. Quanto à classificação histológica, a neoplasia de caráter benigno mais frequente neste estudo foi o 

adenoma simples, em concordância com dados prévios da mesma região (Green et al., 2009). Esse dado, 

entretanto, contrastou com o encontrado em estudos internacionais, em que o adenoma complexo foi a neoplasia 

benigna mais frequente (Salas et al., 2011; Vascellari et al., 2016). Animais de raça tendem a ser mais afetados 

por neoplasias mamárias (Withrow et al., 2013), assim como observado neste estudo, uma vez que 65,45% 

(36/55) das cadelas tinham raça definida. Dentre os cães de raça, os de menor porte foram os mais 

frequentemente acometidos, sendo esses os mais predispostos (Withrow et al., 2013). A distribuição dos casos 

em relação à idade seguiu o padrão encontrado na literatura (Green et al., 2009; Salas et al., 2011; Vascellari 

et al., 2016). 

Um pequeno número dos animais incluídos neste estudo foi submetido à ovariosalpingohisterectomia 

(OSH) previamente ao desenvolvimento da neoplasia mamária, sendo que em nenhum caso a OSH foi realizada 

antes do terceiro cio. Este dado vem de encontro com o descrito na literatura, onde se dispõe que o risco de 

neoplasia mamária é diminuído a 0,05% quando a OSH é realizada antes do primeiro cio, passando a 8 e 26% 

quando realizada após o segundo e o terceiro cio, respectivamente. Tal redução do risco está relacionada à 

menor exposição aos hormônios ovarianos, uma vez que as neoplasias mamárias são estimuladas por hormônios 

sexuais, sendo, portanto, as cadelas inteiras as mais susceptíveis a essas neoplasias (Withrow et al., 2013).  

Neste estudo, obtivemos uma forte correlação entre tumores de mama ulcerados e malignidade. De 

acordo com Baba & Câtoi (2007), a ulceração tumoral, assim como invasão de tecidos e rápido crescimento, 

são características inerentes de comportamento maligno. 
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CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo concluem que cadelas com idade mais avançada e não castradas apresentam 

maior predisposição ao desenvolvimento de neoplasias mamárias, principalmente as de raças pequenas. As 

neoplasias mamárias em cadelas tendem a apresentar mais frequentemente comportamento biológico maligno, 

sendo essa probabilidade maior quando ulceradas. Cabe aos médicos veterinários informar os responsáveis dos 

animais sobre medidas que possam diminuir a incidência de neoplasias mamárias, como a OSH antes do 

primeiro cio. Tendo em vista seu impacto na saúde e qualidade de vida desses animais, mais pesquisas na área 

de oncologia veterinária são necessárias. 
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Introdução 

 O linfoma é uma neoplasia do sistema hematopoiético marcada pela proliferação clonal de linfócitos 

malignos. Seu sítio primário pode ocorrer tanto em órgãos nodais como em tecidos extranodais (ocular, 

cutâneo, nervoso, cardíaco, renal, entre outros) devido a migração de linfócitos pelo organismo ¹,².  A etiologia 

é considerada multifatorial, e estudos sugerem a participação de agentes químicos (herbicidas, solventes 

orgânicos e fármacos imunossupressores), componentes genéticos (aberrações cromossômicas) e a exposição 

a retrovírus ²,³. 

 Os tumores hematopoiéticos são mais frequentes em gatos se comparado aos cães determinando uma 

frequência de 5 a 7% ³. Dentre as neoplasias hematopoiéticas, o linfoma é o mais comumente encontrado na 

espécie canina, com uma taxa de incidência de 80 a 90%3. 

 O linfoma pode ser classificado quanto a aspectos citológicos, seguindo duas principais linhas, Kiel e 

working formulation. O linfoma centrocítico - centroblástico (Kiel) ou linfoma misto de células pequenas e 

grandes (working formulation) é constituído por uma população mista com células pequenas de núcleo clivado 

e células grandes com nucléolos múltiplos e periféricos 4. 

 Os sinais clínicos podem ser de ordem geral ou específica, relacionados de acordo com a localização 

anatômica: multicêntrico, mediastinal, alimentar, cutâneo e extranodal ³. A apatia, linfadenomegalia, perda de 

peso, palidez de mucosas, hepatoesplenomegalia e hiporexia estão entre os sinais clínicos mais aparentes 5,6. 

No linfoma extranodal ocular os sinais específicos de maior prevalência incluem uveíte, glaucoma, hipópio, 

fotofobia, blefaroespasmo, hifema e presença de massa ocular, enquanto o cutâneo é marcado por múltiplos 

nódulos, placas e eritroderme ²,3. O diagnóstico confirmatório pode ser alcançado por meio de exame citológico 

uma técnica rápida, fácil e com baixo índice de falso - negativo, sendo que nestes casos pode-se recorrer 

também ao exame histopatológico 2,3. 

 A modalidade terapêutica mais indicada para o tratamento do linfoma é a poliquimioterapia, que possui 

resposta eficaz na maioria dos casos. A ressecção cirúrgica é aplicável em casos de massa intestinal solitária 

em que há risco de ruptura de intestino 1,2,7. Entretanto, o tratamento é paliativo, e busca apenas o 

prolongamento e a melhora da qualidade de vida 8. 
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 Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de um canino diagnosticado com linfoma apresentando 

manifestação cutânea e ocular concomitantemente. 

Relato de caso 

 Um cão da raça dachshund, macho, seis anos de idade, pesando 6,7 kg com o diagnóstico de linfoma 

ocular foi atendido no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia (HV-EVZ) da Universidade 

Federal de Goiás. O animal apresentava um nódulo cutâneo na região do pescoço, aumento de volume ocular 

e massa em forma de placa na região do focinho. Anteriormente a este atendimento já haviam sido realizados 

exame citológico e ultrassonográfico do paciente, e realizada uma sessão de quimioterapia, com 0,75 mg/m² de 

sulfato de vincristina. A citologia foi realizada no nódulo retrobulbar com laudo de linfoma centrocítico – 

centroblástico. A ultrassonografia evidenciou no olho direito a presença de uma estrutura de ecogenicidade 

mista, envolvendo globo ocular, com medidas parciais de 25,8 x 17,4 mm (canto medial) e 20,2 x 22,4 mm 

(canto lateral), e curvatura deformada na parede posterior. No HV-EVZ o volume ocular e nódulo do focinho 

apresentavam-se reduzidos e nódulo cutâneo inaparente com queda no número total de linfócitos. 

 À primeira consulta no HV-EVZ na anamnese o animal não apresentava alterações fisiológicas ou 

comportamentais. No exame físico notou-se a presença da massa no focinho e do aumento do volume ocular 

(Figura 1), além de aumento do linfonodo submandibular. Frequência cardíaca, respiratória e coloração de 

mucosas encontravam-se normais. Foi indicado o uso de prednisona uma vez ao dia, já estabelecendo o 

protocolo quimioterápico.  

 

Figura 1: Cão apresentando nódulo ocular e cutâneo na região do focinho, no momento da primeira consulta. 

 A primeira sessão de quimioterapia no hospital foi realizada com sulfato de vincristina, 0,75mg/m², O 

nódulo no focinho tornou-se inaparente e o volume ocular diminuiu expressivamente, porém o animal 

apresentou reação após o tratamento com dores, desidratação e diarreia, tornando-se necessária a intervenção 

com fluidoterapia. Na semana seguinte o animal ainda se encontrava debilitado não sendo possível realizar a 

quimioterapia. O tratamento prosseguiu, duas semanas após a primeira sessão, com o uso de ciclofosfamida, 

0,45 mg/m². O paciente apresentou considerável melhora com redução quase total do volume ocular sem 

reações adversas ao tratamento. À terceira sessão com doxorrubicina, 30 mg/m² houve contínua melhora do 

globo ocular retornando quase ao volume normal, porém foi observada uma massa na região dorsal do pescoço, 

evidenciando o início de uma primeira recidiva cutânea.  
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 Na última sessão realizada foi utilizado sulfato de vincristina, 0,75 mg/m², porém os nódulos cutâneos 

continuaram a aumentar de tamanho. Nas semanas seguintes, em virtude do recesso do fim do ano, ocorreram 

atrasos na sequência do tratamento, e no momento do retorno o animal já apresentava o corpo completamente 

comprometido por nódulos cutâneos (Figura 2), e por esse motivo optou-se pela eutanásia do paciente. 

 

Figura 2: Cão apresentando múltiplos nódulos pelo corpo. 

 

Discussão 

 O linfoma representa a neoplasia intraocular mais comum em cães e gatos 9 e manifesta-se tanto como 

neoplasia primária quanto secundária a um processo sistêmico. Como manifestação secundária, encontra-se 

entre os tumores mais comuns do globo ocular ³, enquanto na primária é incomum e difícil de ser diagnosticado 

10 estando geralmente associado a manifestação de uma doença sistêmica ou multicêntrica. O caso relata um 

nódulo retrobulbar unilateral que foi posteriormente acompanhado por nódulos cutâneos, apresentando caráter 

sistêmico, porém não sendo resultado de uma doença sistêmica, mas sim sugestivo de doença primária. O 

envolvimento uni ou bilateral do tumor também deve ser levado em consideração, pois na literatura consta que 

a manifestação bilateral é característica de neoplasias secundárias ao passo que a unilateral é sugestiva de 

neoplasia primária 11. Dessa forma o presente relato foi sugestivo de linfoma extranodal ocular primário 

associado a linfoma cutâneo secundário. 

 A baixa sobrevida alcançada pelo paciente provavelmente foi decorrente do aparecimento dos nódulos 

cutâneos que, apesar de apresentarem uma boa resposta no início do tratamento, sofreram recidiva precoce e 

acentuada após as primeiras sessões. 

Conclusão 

 Apesar de sugestivo, não foi possível afirmar a classificação do tumor ocular como primário, no entanto 

é evidente que a presença de ambas as manifestações - ocular e cutânea – colaboraram para a recidiva agressiva 

e precoce, contribuindo com a piora do quadro clinico.  
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Introdução 

O linfoma, também conhecido como linfossarcoma ou linfoma maligno (McGAVIN & ZACHARY, 

2013), é uma neoplasia linfoide, que se origina a partir de órgãos ou tecidos sólidos, como linfonodos, fígado 

e baço (FIGHERA et al., 2006; NELSON e COUTO, 2015). 

Segundo Nelson e Couto (2015), em cães, a etiologia dos linfomas é multifatorial, pois nenhum agente 

etiológico único foi identificado e a maioria dos cães acometidos por linfoma, apresentam entre seis e 12 anos, 

contudo, o linfoma pode ocorrer em cães de qualquer idade.  

Em animais, o linfoma é classificado pela localização anatômica como multicêntrico, mediastínico, 

alimentar e extranodal (FIGHERA et al., 2006; KO et al., 2013; NELSON e COUTO, 2015), sendo o 

multicêntrico o tipo mais comum e o extranodal, o mais raro em cães (KO et al., 2013). Normalmente, as células 

tumorais têm origem nos gânglios linfáticos e se observam nódulos linfáticos periféricos aumentados no 

paciente, no entanto, linfomas extranodais são mais comuns em pele, intestino, osso, cérebro e raramente são 

encontrados no trato genital feminino (KO et al., 2013). 

Salientando-se os tumores uterinos em cães, estes são raros e tipicamente incluem leiomiomas, 

leiomiossarcomas, adenomas, adenocarcinomas e fibromas. Embora linfoma seja o tumor maligno mais comum 

em cães, linfomas do trato genital canino são raramente relatados (KO et al., 2013).  Fossum (2014) afirma que 

geralmente, são encontradas outras enfermidades simultâneas a neoplasias que acometem o útero, como cistos 

ovarianos, hiperplasia endometrial cística e piometra.  

Objetivo 

O objetivo desse trabalho é relatar um caso de linfoma uterino, em um animal atendido no Hospital 

Veterinário UFMT – Campus Sinop. 

Metodologia 

No dia 18 de maio de 2016, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato 

Grosso - campus Sinop, um canino, fêmea, inteira, sem raça definida, sete anos, seis quilogramas, com a queixa 

de secreção vaginal purulenta a sanguinolenta, observada dois dias antes com letargia, anorexia e suspeita de 

piometra. 
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O animal foi submetido a ultrassonografia do trato reprodutivo, na qual foi observado útero distendido 

com conteúdo hiperecogênico e presença de estruturas heterogêneas em topografia de útero. No exame 

radiográfico, observou-se presença de uma área com aumento da radiopacidade e de volume, deslocando a 

porção cranial da vesícula urinária caudalmente condizente, pela forma e localização, com o aumento de 

volume no útero. No hemograma constatou-se anemia microcítica hipocromica, leucocitose e hipoproteinemia. 

Os exames bioquímicos alanina aminotransferase (ALT), creatinina e uréia apresentaram valores normais. 

Após avaliação, o animal foi encaminhado para procedimento cirúrgico de ovariosalpingohisterectomia 

(OSH) terapêutica. O útero removido foi encaminhado para o Laboratório de Patologia Animal (LAPAN) do 

Hospital Veterinário UFMT Campus Sinop, para realização de exame histopatológico, nele foram encontradas 

três nodulações de aproximadamente 4cm cada, sendo uma em cada corno e uma no corpo. 

Resultados 

O diagnóstico do LAPAN foi linfoma. Após reavaliação clínica e constatação que o proprietário não 

tinha condição de realizar o exame imunohistoquímico para escolha do protocolo quimioterápico, e de arcar 

com os custos do tratamento, o proprietário optou por acompanhar o animal através de avaliações clínicas e 

exames de imagem.  

Aproximadamente dois meses após a cirurgia o animal retornou para avaliação ultrassonográfica, na 

qual foi observada uma nodulação de 2,49cm x 1,86cm na cauda e uma de 0,96cm x 0,68cm no corpo do baço.  

No fígado foi encontrada uma nodulação ecogênica de 3,04cm x 3,37cm no lobo do antímero direito, próximo 

à vesícula biliar. Em topografia de ovário, caudal ao rim esquerdo, foi observada uma nodulação ecogênica de 

4,24cm x 4,39cm; e caudal ao rim direito uma nodulação de 2,41cm x 2,5cm. Cranial à vesícula urinária, em 

topografia de linfonodo ilíaco médio direito, foi observada uma nodulação ecogênica de 3,55cm x 3,86cm. O 

animal apresentava também uma massa de 7,7cm de diâmetro no subcutâneo, firme, não aderida, em região 

dorsal, próxima à escápula esquerda. 

Quatro dias após o exame ultrassonográfico a proprietária retornou, relatando que o animal apresentava 

falta de apetite, dificuldade para defecar e urinar, paresia nos membros posteriores, intensa dor abdominal e 

massa palpável no abdome. Tendo em vista seu prognóstico reservado e o seu bem-estar, a decisão da eutanásia 

foi tomada em comum acordo entre os médicos veterinários responsáveis e os proprietários.  

 O corpo do animal foi então encaminhado para o LAPAN, para realização da necropsia, na qual se 

pode observar um nódulo no espaço subcutâneo torácico, de aproximadamente 10x7cm;nódulo na região da 

vulva de aproximadamente 2x2cm; nódulo na região lateral entre as costelas, de aproximadamente 3x2cm; 

nódulo no baço, de aproximadamente 2,5x2cm; nódulo na região xifoide, de aproximadamente 2x2cm; nódulo 

aderido ao intestino, de aproximadamente 2x2cm; quatro nódulos em cavidade abdominal próximos aos 

ureteres direito e esquerdo, de aproximadamente 7x6cm cada; nódulo no fígado. Os rins apresentavam alguns 

pontos esbranquiçados multifocais e infiltrado de linfócitos intersticial moderado. Nos pulmões haviam alguns 

pontos brancos multifocais de variados tamanhos, em média 0,5x0,5cm. A tireoide apresentou-se com infiltrado 
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linfocítico focal. A medula óssea apresentou infiltrado neoplásico de células arredondadas, com núcleo 

arredondado fortemente basofílico. No encéfalo manguito perivascular multifocal leve.  Através do exame 

histopatológico de todos os órgãos, o diagnóstico de linfoma multicêntrico foi confirmado. 

Discussão 

O animal chegou para atendimento com sintomatologia clínica característica de piometra, como 

letargia, anorexia e secreção vaginal de purulenta a sanguinolenta. Após avaliação clínica e exames de imagem 

foi possível confirmar que o animal apresentava alterações compatíveis com piometra associadas a um processo 

tumoral. Posterior a retirada cirúrgica, o útero foi encaminhado para exame histopatológico, onde foi possível 

confirmar a neoplasia. Correlacionando ao o que Fossum (2014) sugere, geralmente são encontradas outras 

enfermidades simultâneas a neoplasia em útero. Segundo Nelson e Couto (2015), sinais clínicos como perda 

de peso, letargia e anorexia são ocasionalmente encontrados em animais que apresentam linfoma, contudo, no 

caso em questão, suspeita-se que tal sintomatologia esteja relacionada com a piometra associada ao linfoma. 

Por apresentar sete anos de idade, o animal se enquadra na faixa etária de cinco a 10 anos, relatada por 

Tilley e Smith (2015), e na faixa etária de seis a 12 anos, relatada por Nelson e Couto (2015). 

 O diagnóstico seguiu o descrito por Nelson e Couto (2015), que consiste em exame clínico, 

hematológico, exames de imagem e posterior a retirada cirúrgica o exame histopatológico, sequência também 

sugerida por Costa Neto et al. (2009). Após a confirmação de linfoma pelo exame histopatológico acreditou-se 

que se tratava de linfoma extranodal por ter sido encontrado em um órgão onde a presença desta neoformação 

é considerada atípica e muito rara. Todavia, após a confirmação, o animal foi submetido a novos exames de 

imagem com os quais foi confirmado o envolvimento de outros órgãos como fígado e baço, o que confere ao 

linfoma características da forma multicêntrica. Acredita-se então que as neoformações encontradas no útero 

desse paciente são secundárias à forma multicêntrica, como relatado por Nelson e Couto (2015) em linfomas 

oculares e neurais, associados à forma multicêntrica. 

Conclusão 

Conclui-se que o linfoma é uma neoplasia altamente metastática, de evolução rápida, que no caso 

descrito já acometia diversos órgãos, sendo um deles o útero, pouco descrito na literatura. Para o diagnóstico 

definitivo de neoplasias, o exame anatomopatológico torna-se imprescindível e o prognóstico se dá a partir do 

exame imunohistoquímico, associado ao estadiamento clínico tumoral. A importância da imunofenotipagem 

para os linfomas caninos consiste na diferenciação em células T e B o que é essencial em relação a aspectos 

morfológicos e proliferativos para uma classificação mais acurada do linfoma. Atualmente na prática clínica o 

tipo celular do linfoma não altera o protocolo de tratamento, mas é essencial para um diagnóstico preciso 

podendo ser fundamental para o proprietário prosseguir com o tratamento, devido ao prognóstico. 
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Meio condicionado de células-tronco inibe ou promove proliferação de células tumorais dependente na 
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1. Introdução: As células-tronco mesenquimais (CTMs) são definidas pela Sociedade Internacional de Terapia 

Celular (ISCT) como células estromais mesenquimais multipotentes com as seguintes propriedades: adesão ao 

plástico da superfície de cultura, coexpressão de marcadores mesenquimais, tais como CD73 e CD90 e CD105, 

ausência de antígenos característicos de células hematopoiéticas e capacidade de se diferenciar in vitro em 

osteoblastos, adipócitos e condroblastos.1 Estas células possuem elevado potencial de proliferação e 

diferenciação, sendo encontradas em vários tecidos perinatais como o sangue e o tecido do cordão umbilical, o 

líquido amniótico e em tecidos adultos como a medula óssea e o tecido adiposo.2 As CTMs de diferentes tecidos 

podem exercer atividades biológicas distintas quando infundidas in vivo.3  

Está demostrado que as CTMs possuem a capacidade de produzir a anergia do sistema imune mediado através 

do contato célula-célula e pela liberação de mediadores solúveis que condicionam o microambiente no qual 

estas células se encontram.4 Além disso, as CTMs apresentam uma atividade imunogênica mínima.4  

Em tecidos lesionados, as CTMs, apresentam um efeito regenerativo enquanto que em tumores o efeito é ainda 

controverso5. Alguns estudos mostraram que as CTMs estimulam o tumor, outros sugerem que as CTMs 

indiferenciadas podem apresentar efeitos antitumorais, inibindo a proliferação celular em tumores primários5. 

Vários estudos reportaram que as CTMs provenientes da medula óssea incrementam o crescimento in vivo das 

células tumorais de cólon, linfoma e melanoma e que contribuem para a sobrevivência de células de linfoma 

folicular6. Controversamente, outros grupos tem reportado que fatores derivados de CTMs podem induzir a 

diferenciação do tumor ou a morte direta das células tumorais in vitro7. 

Atualmente, a utilização de células-tronco na medicina veterinária tem aumentado consideravelmente existindo 

varias empresas no Brasil comercializando-as para diversos tratamentos, embora nenhuma ainda possua 

registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e sua segurança não esteja totalmente 

comprovada.  

2. Objetivos: Determinar se há efeito proliferativo ou anti-proliferativo do meio condicionado (MC) de CTMs 

sobre células tumorais hematológicas in vitro. 
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3. Materiais e métodos: 

3.1 Culturas celulares. Foram isoladas 3 linhagens de CTMs humanas no LIM-31 da FMUSP. CTMs de geleia 

de Wharton (CU), líquido amniótico (LA) e tecido adiposo (TA). As CTMs foram cultivadas em meio α-MEM 

(Sigma-Aldrich®, EUA), suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB; Gibco, Brasil). As células 

tumorais hematológicos: Jurkat (leucemia T aguda, ATCC TIB-152), K562-Lucena (Leucemia Mielóide 

Crônica resistente a vincristina) e CCRF-CEM (Leucemia Linfocítica aguda, ATCC CCL-119) foram 

cultivadas em meio RPMI-1640 com 10% de SFB. Todas suplementadas com penicilina 100U/ml, 

estreptomicina 100 μg/ml (Sigma-Aldrich®, EUA) e mantidas em incubadora de CO2 (Thermo Forma, EUA).  

3.2 Meios condicionados de CTMs foram obtidos a partir de culturas de CTMs, a 80% de confluência, 

mediante incubação com meio α-MEM 10 % de SFB. Após 24 h de incubação, o MC foi separado, centrifugado 

e filtrado (0,45 µM). O pH e a osmolaridade foram corrigidos, e os MCs alíquotados e estocados a -20 ºC. 

3.3 Proliferação celular: Foi realizado o ensaio de proliferação celular por MTT (brometo de [3-(4,5-

dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium): células de tumores hematológicos cultivadas em meio de RPMI-

1640 foram semeadas em placas de 96 poços (Corning, EUA) em triplicata. As células foram incubadas com 

concentrações de MCs de diferentes origens (de 0.025% a 50 %). Após 24 h foram acrescentados 10 μL de 

MTT e, após 4 h, a viabilidade celular foi determinada.8 Também foi estudada a expressão do marcador Ki67 

por ImageXpress® Micro XL. 

3.4 Análise do ciclo celular. O efeito do MC de CTMs sobre o ciclo celular das células tumorais foi avaliado 

por microscopia de fluorescência e/ou citometria de fluxo após 24 h de incubação. As células foram coradas 

com o hoerchst-33342 (1:1000) e Iodeto de propidio (40ug/mL) e analisadas por High Content Analysis.9  

3.5 Análise de morte celular por apoptose. A indução de morte celular por apoptose foi estudada com o kit 

Annexin-V/PI (BD Pharmigem, USA) que detecta exteriorização de fosfatidilcolina. As placas foram adquiridas 

por microscópica de fluorescência no ImageXpress® Micro XL (Molecular Devices, LLC). 

3.6 Análise de expressão gênica. Células tumorais tratadas com MC durante 24 h e o RNA total foi extraído 

com TRIzol (Invitrogen, EUA) segundo instruções do fabricante.10 O RNAm foi convertido em cDNA 

utilizando o kit High Capacity Reverse Trancription (Applied Biosytem). 

Os cDNAs foram utilizados determinar a expressão gênica utilizando PCR quantitativo (qPCR) utilizado o 

gene GAPDH como genes de referência. Foi utilizado o kit SYBR® Green Real Time PCR Master Mix ( Life 

Technologies) um termociclador 7500 Fast Real-Time PCR System (Life Technologies). 

4. Resultados e discussão: Foi observado que os MCs de CU induziram uma redução na viabilidade celular 

nas maiores concentrações utilizadas (50%, 25% e 12,5%) sobre a proliferação de células Jurkat (fig. 1-A). Por 

outro lado, os meios condicionados derivas do TA e LA induzem um aumento da proliferação celular em 

relação ao controle (fig. 1-B), isto sugere que as CTMs secretam substâncias diferentes dependendo na sua 

origem. 
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Os análises feitos por microscopia de fluorescência permitiram determinar que alguns meios condicionados 

tem um efeito inibidor na proliferação celular em células K562-Lucena como pode ser observado na figura 2-

B e 2-C (2-A: controle, 2-B: CU e 2-C: LA). Na análise quantitativa é observado diferença estatística entre o 

número de células no controle e o AT1, CU1 e CU3 (fig. 2-D). Esta diminuição de células K-562 Lucena pode 

ser devida a efeito citostático ou citotóxico dos componentes do MC. Dado que não foi encontrado um aumento 

significativo de apoptoses ou necroses nos tratamentos com AT1, CU1 e CU3 (fig. 2-E), o primeiro mecanismo 

é mais provável. 

Nas células CCRF-CEM, alguns MCs tiveram um efeito inibidor na proliferação como observado na figura 2-

F. Foram encontradas reduções de até 50 % no número de células em alguns meios condicionados e diferença 

estatística significativa entre os AT1, AT2, AT3 e LA 2 quando comparados ao controle (fig. 2-F). Também 

não foi encontrada morte celular significativa quando comparada ao controle (fig. 2-G). 

As células Jurkat não demostraram diminuição significativa do número de células comparado ao controle. A 

incubação com LA2 apresentou um aumento não significativo no número de células quando comparado ao 

controle (figura 2-H) em consonância com os resultados de MTT apresentados na figura 1-A. A presença de 

células em estado apoptótico não foi demostrado de forma significativa (figura 2-I). 

A expressão de genes relacionados à morte celular e a proliferação foi estudada por qPCR em células Jurkat 

tratadas com MC derivado CTMs de tecido adiposo (MC1, MC2 e MC3) e LA (MC4 e MC5). Não foram 

encontradas diferencias significativas na modulação de expressão desses genes (fig.3). 

Quando foi estudada a expressão do antígeno de proliferação Ki67 por microscopia de fluorescência foi 

observada uma leve diminuição da sua expressão nas células K562-Lucenas tratadas com AT1, LA1 e LA2 

(fig. 4) 
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Conclusão: Os MCs de células-tronco mesenquimais derivadas de LA e TA induzem proliferação em células 

Jurkat e o MC de CU induz parada do crescimento em células Jurkat. A origem das células-tronco tem impacto 

no efeito sobre outros tipos celulares. 
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Introdução 

O tumor venéreo transmissível canino (TVT) é uma neoplasia indiferenciada de células redondas, que acomete 

predominantemente a região genital de cães machos e fêmeas. Sua transmissão ocorre através da deposição de 

células tumorais viáveis em mucosas através do coito, lambedura, mordeduras ou arranhões (SOUSA et al., 

2000; SANTOS et al., 2005).  É um tumor que se caracteriza por apresentar aspecto de couve flor ou nodular, 

friável, com presença de secreção serosanguinolenta e possível infecção secundária (SILVA et al., 2007). O 

diagnóstico pode ser realizado através do exame citológico, por citologia aspirativa por agulha fina ou técnica 

de “imprint”, ou através da histopatologia, realizada após biopsia incisional. O exame citológico também 

permite classificar em tipo linfocitóide, plasmocitóide ou misto (SOUSA et al., 2000; AMARAL et al., 2004).   

Objetivo  

O objetivo do presente trabalho foi comparar os resultados dos exames citológicos e histopatológicos em casos 

de tumor venéreo transmissível e avaliar as vantagens e desvantagens dos exames para esse tipo de neoplasia.  

Material e Métodos  

Foi realizado o exame citológico e histopatológico em 32 animais com suspeita de TVT, no Hospital 

Veterinário da Universidade Estadual do Norte do Paraná, na cidade de Bandeirantes, no período de Fevereiro 

de 2015 a Julho de 2016. Após o resultado do exame citológico estes foram encaminhados para o tratamento 
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com sulfato de vincristina. O exame histopatológico foi realizado para a confirmação do diagnóstico e para 

permitir avaliar a sensibilidade do exame citológico como método de diagnostico do TVT. O material para o 

exame citológico foi coletado através do método de Citologia Aspirativa por Agulha Fina (CAAF) e as lâminas 

foram coradas com o Kit Panótipo Rápido. Foi feita a classificação do tumor em tipo plasmocitóide, 

linfoicitóide e misto de acordo com Amaral et al. (2004). Para o exame histopatológico, foram coletados 

fragmentos do tumor de aproximadamente 0,3-0,5 cm, utilizando o punch ou bisturi, o material era 

imediatamente colocado em formol 10% e após 1 semana em álcool 70%. Posteriormente eram comparados os 

resultados.   

Resultados e Discussões  

Foi observado que em 100% (n=32) dos casos o resultado dos exames citológicos foi compatível com o do 

exame histopatológico.  De acordo com Amaral et al. (2004), as células características desse tumor são redondas 

ou ovais, apresentam bordos citoplasmáticos bem delimitados, o núcleo também é redondo ou oval e o 

citoplasma é levemente basofílico e com múltiplos vacúolos.   No exame citológico realizado em todas as 

lâminas, foi possível observar células grandes, de forma esférica a poliédrica ou oval, com o citoplasma 

levemente basofílico e a presença de múltiplos vacúolos, características que condizem com as citadas por 

Amaral et al. (2004). Também através do exame citológico foi possível classificar quais os tipos dos tumores, 

sendo que dos 32 animais, 28,12% (n=9) eram do tipo linfocitóide, 34,37% (n=11) eram do tipo plasmocitóide 

e 37,5% (n=12) eram do tipo misto.  

As vantagens do exame citológico são que é um exame de baixo custo, fornece resultados rápidos, é 

minimamente invasivo e não apresenta risco anestésico. Suas principais complicações seriam hemorragia, 

infecção, injúria ao tecido adjacente e disseminação de células neoplásicas, porém não são complicações 

frequentes (MAGALHÃES et al., 2001).  Para Carvalho (2010) e Sousa (2013) a citologia é o método 

diagnóstico de eleição. O exame histopatológico confirmou o resultado de TVT em 100% dos casos. Isso mostra 

que o exame citológico é tão eficaz quanto o histopatológico para o diagnóstico do tumor venéreo transmissível, 

além de apresentar as vantagens citadas acima por Magalhães et al. (2001) e de permitir a realização da 

classificação tumoral (SOUSA et al., 2000; AMARAL et al., 2004).   

Conclusões  

O tumor venéreo transmissível é um tumor de fácil diagnóstico através do exame citológico ou histopatológico. 

Foi comprovado nesse estudo que a eficácia do exame citológico e do histopatológico é equivalente para o 

TVT. 
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Introdução 

Animais de companhia estão cada vez mais presentes nos lares da sociedade, devido à melhora nos padrões de 

sua qualidade de vida e bem-estar, consequentemente sua longevidade e o surgimento de doenças relacionadas 

à senilidade também aumentaram. Muitos tutores desconhecem que seus animais de companhia podem 

desenvolver neoplasias mamárias, bem como não sabem como preveni-las nem identificá-las ou tratá-las. O 

presente trabalho aborda a importância da conscientização dos tutores sobre a prevenção ao câncer de mama 

em animais de companhia, o diagnóstico e abordagem terapêutica da neoplasia através de uma campanha 

realizada pela primeira vez na região norte do Brasil; intitulada “Outubro Rosa Pets Manaus”, na capital do 

Amazonas.  Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética no uso animal - CEUA, da Escola Superior Batista 

do Amazonas – ESBAM, sob protocolo nº 005/2016. 

Objetivos 

A campanha teve o intuito de alertar e conscientizar a população local sobre a existência e importância da 

prevenção do câncer de mama em animais de companhia, e identificar possíveis animais portadores da doença, 

para posteriormente, tratá-los conforme possibilidade.    

Metodologia 

O evento foi previamente divulgado em diversas mídias sociais como rádio, televisão e panfletagem em locais 

públicos de grande circulação de tutores com seus pets; e consistiu num dia de atividades abertas a comunidade, 

com avaliação clínica de todos os pets presentes, registro dos dados dos animais e seus tutores, anamnese 

detalhada e avaliação física. Pacientes em bom estado geral foram encaminhados para setores de orientação e 

aplicação de vacinação antirrábica e vermifugação profilática. Animais cujo exame físico indicou possíveis 

nódulos mamários foram encaminhados para um setor específico de análise citológica por citologia aspirativa 

por agulha fina (CAAF) para coleta de amostras; as quais foram coletadas no dia do evento. 

Após a análise citológica, os animais cujos laudos foram sugestivos de neoplasias mamárias foram pré-

selecionados e encaminhados para a realização de exames complementares como radiografia torácica, 

ultrassonografia abdominal, hemograma completo e provas bioquímicas de função renal e hepática nos dias 
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seguintes ao evento, sendo encaminhados para tratamento cirúrgico das neoplasias previamente diagnosticadas 

quando indicado. O tratamento de eleição realizado foi a excisão cirúrgica através das técnicas de mastectomia 

uni e bilateral, sendo os tumores excisados encaminhados para análise histopatológica e diagnóstico definitivo. 

Após liberação dos laudos histopatológicos e alta cirúrgica dos animais seus tutores foram informados sobre a 

importância de orientação médica veterinária especializada e os pacientes foram encaminhados a especialista 

em oncologia veterinária para acompanhamento individual específico, proporcionando melhor qualidade de 

vida e maior sobrevida aos animais participantes da campanha. Essa etapa de avaliação oncológica pós-

operatória não foi acompanhada pelos autores do presente trabalho.  

Resultados 

Cento e três animais participaram da campanha outubro rosa pets Manaus, dos quais 30 fêmeas das espécies 

canina e felina de diferentes raças passaram pelo setor de CAAF; destas, apenas 10 animais apresentaram laudos 

citológicos sugestivos de neoplasias malignas e realizaram exames complementares solicitados. Foram 

coletados e analisados dados referentes a estas 10 fêmeas, cujos laudos citológicos dos nódulos mamários foram 

em sua maioria, sugestivos de adenoma e carcinoma mamário; destes 10 animais, seis fêmeas passaram por 

mastectomia e tiveram acompanhamento até o diagnóstico histopatológico. Os resultados são apresentados no 

quadro 1 a seguir.  

Quadro 1 – Identificação dos animais selecionados conforme dados cadastrais e laudos citológicos e 

histopatológicos . 

NOME ESPÉCIE IDADE NÓDULOS  CITOLÓGICO HISTOPATOLÓGICO 

Animal 1 Canina 10 Anos M4E – M5D 

 

Carcinoma 

mamário 

Carcinoma Mamário Simples do Tipo 

Fusiforme e Carcinoma Mamário 

Simples do Tipo Túbulo Papilífero 

Cístico – Grau II 

Animal 2 Canina 14 Anos M2E; M4E; 

M5D 

 

Adenocarcinoma e 

carcinoma 

mamário 

Não realizou procedimento cirúrgico. 

Animal 3 Canina 13 Anos M2E 

 

Adenoma 

mamário 

Não realizou procedimento cirúrgico 

Animal 4 Canina 16 Anos M2; M3; M4 

e M5 

BILATERAL 

Adenoma e 

carcinoma 

mamário 

Não realizou procedimento cirúrgico 

Animal 5 Canina 10 Anos M4 E; M5E 

 

Adenoma e 

carcinoma 

mamário 

Neoplasia cutânea/Mastocitoma - Grau 

II 

Animal 6 Felina 08 Anos M4 E; M4D 

 

Adenoma e 

carcinoma 

mamário 

Carcinoma Mamário Simples do Tipo 

Anaplásico – Grau III 
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Animal 7 Canina 08 Anos M2D 

 

Adenoma e 

carcinoma 

mamário 

Carcinoma Mamário Simples do Tipo 

Tubular - Grau II 

Animal 8 Felina 05 Anos M3E 

 

Carcinoma 

mamário 

Não realizou procedimento cirúrgico. 

Animal 9 Canina 10 Anos M1E; M5D 

 

Adenoma e 

carcinoma 

mamário 

Carcinoma Mamário Simples do Tipo 

Túbulo Papilífero Cístico- Grau II 

Animal 10 Canina 04 Anos M4D; M5D 

 

Adenoma e 

carcinoma 

mamário 

Carcinoma Mamário Simples do Tipo 

Túbulo Papilífero Cístico- Grau II 

 

A média de idade das fêmeas foi de 9,8 anos, as neoplasias acometeram com maior frequência os três pares de 

glândulas na região caudal. A administração prévia de progestágenos foi relatada em oito das dez fêmeas 

estudadas e apenas duas fêmeas, apresentavam histórico de OSH realizada antes do primeiro cio. Tutores 

relataram desconhecer a importância e benefícios da OSH, apresentados pela campanha, desta forma 

acreditavam que animais deveriam ter no mínimo uma cria antes de serem esterilizados e ressaltavam também 

que se deixavam induzir pelo baixo custo da aplicação de progestágenos. Todas as fêmeas eram portadoras de 

carcinoma mamário simples com diferentes tipos histológicos; classificados de acordo com sistema “TNM” da 

Organização Mundial da Saúde com tamanhos T2 e T3, sem invasão ganglionar e ausência de metástases. 

Discussão  

 A incidência do tumor de mama em cadelas e gatas aumenta com a idade, neste presente estudo n=07 

(70%) das fêmeas apresentavam entre 8 e 16 anos de idade [1]. Os pares de mamas caudais estão mais propício 

ao acometimento de neoplasias mamárias, isso se dá ao fato destas cadeias mamárias possuírem maiores 

concentrações de receptores hormonais [3]. A administração de progesterona sintética como método 

contraceptivo em fêmeas induz o surgimento de neoplasias mamárias; em contrapartida a OSH, realizada antes 

do primeiro estro, reduz o risco de neoplasia mamária para (0,5%), [4] esses dados estão de acordo com este 

estudo que revela em sua maioria, fêmeas expostas à administração de progestágenos e fêmeas não esterilizadas 

antes do diagnóstico.  

Quanto ao diagnóstico definitivo, os tumores identificados como carcinomas mamários corroboram a literatura, 

[1,2] que afirma que o carcinoma apresenta maior incidência entre os tumores mamários. Em alguns animais o 

laudo citológico sugeriu presença de tumores benignos não confirmados por análise histológica; entretanto, o 

intervalo de tempo entre as avaliações citológicas e histológicas podem justificar tais resultados, pois, a 

permanência de um tecido neoplásico benigno aumenta em até três vezes o desenvolvimento subsequente para 

neoplasias malignas conforme literatura [5,6] em que tumores benignos podem ser estágios iniciais de possíveis 

tumores que se tornarão malignos. Quanto ao prognóstico dos casos acompanhados neste estudo, sabe-se que 

os carcinomas grau II (moderadamente diferenciados) possuem prognóstico favorável quando comparados aos 

carcinomas grau III (pouco diferenciados), de pior prognóstico, que apresentam maior velocidade de 

crescimento e maior agressividade. Evidenciou-se que os tumores tubulopapilares grau II destacaram-se em 

relação aos outros tipos histológicos. Reforça-se que, dentre os carcinomas simples, o tubulopapilar deve ser o 

subtipo histológico de menor malignidade e o grau III que neste estudo foi representado como anaplásico, 

efetivamente apresenta maior malignidade [6]. 
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Conclusão 

A falta de informação por parte dos tutores sobre a prevenção ao câncer de mama em animais de companhia é 

uma das principais causas relacionadas ao alto índice de fêmeas acometidas, uma vez que os nódulos são fáceis 

de detectar ao exame de palpação e que este índice poderia ser reduzido através da realização de procedimentos 

cirúrgicos como a OSH precoce. O uso de anticoncepcionais em cães e gatos continua tendo papel de destaque 

no desenvolvimento de neoplasias mamárias. Carcinomas mamários predominaram nos diagnósticos dos 

animais.  
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INTRODUÇÃO 

Osteossarcoma é uma neoplasia óssea altamente predisposta à metastatização (HaDuong et al., 2015). O 

processo metastático consiste em uma série de etapas, sendo a motilidade celular um ponto chave, no qual a 

via de sinalização do Wnt/Polaridade Celular Planar (PCP) está envolvida. O Wnt/PCP é uma sub-via da via 

não-canônica de sinalização do Wnt, que é uma cascata altamente conservada ao longo da evolução. Ela permite 

diversos processos homeostáticos e embriogênicos, incluindo a motilidade celular. Adicionalmente, essa via 

está relacionada à tumorigênese e metástase do osteossarcoma (Kansara et al., 2009; Rubin et al., 2010). A 

identificação de fatores que podem influenciar essa via ainda é complexa, uma vez que ainda não foi 

completamente elucidada. Todavia, alguns estudos identificaram que a proteína HUNK pode estar envolvida 

na via do Wnt/PCP (Kibardin et al., 2006; Reed et al., 2015). 

HUNK (hormonally up-regulated Neu-associated kinase) é uma proteína expressa em diversos tecidos (Gardner 

et al., 2000a; Gardner et al., 2000b). Ademais, é expressada de modo exacerbado em diversos tipos de 

neoplasias, e presume-se estar relacionada a carcinomas mais agressivos e menos diferenciados. Também, é 

sugerido que o processo de metástase não ocorra em células neoplásicas deficientes em HUNK, por não 

conseguirem escapar do sítio primário (Werthelm et al., 2009). Além disso, a expressão dessa proteína 

rapidamente aumenta em resposta a estrogênios (Gardner et al., 2000a). Considerando esse fato e o papel da 

HUNK na metástase, a progressão de alguns tipos de neoplasia em resposta a estrogênios pode dever-se à ação 

dessa quinase. Como osteossarcomas ocorrem amplamente na puberdade, período em que os níveis de 

estrogênio estão aumentados (Bleyer et al., 2006), nós hipotetizamos que os estrogênios contribuem na 

progressão do osteossarcoma e que parte desses efeitos se devem à expressão aumentada de HUNK. 

OBJETIVO 

Este estudo visa prover um melhor entendimento sobre os mecanismos moleculares envolvidos na patogênese 

e progressão do osteossarcoma, assim permitindo o desenvolvimento de terapias moleculares mais efetivas no 

tratamento dessa neoplasia. Para isso, este estudo tem como objetivo avaliar em células de osteossarcoma em 

cultivo se os estrogênios influenciam: na expressão de HUNK; na ativação da via do Wnt/PCP; alterações de 

citoesqueleto e forma celular devido à atividade de HUNK; e na motilidade celular. 

METODOLOGIA 
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Cultura celular: Células de osteossarcoma da linhagem SaOS-2 e versões modificadas (expressando HUNK-

K91R, FZ3-mCherry+VGL2-GFP) foram cultivadas em meio DMEM. Os meios de tratamento empregados 

continham estradiol, tamoxifen (agonista de estrogênio em tecido ósseo) e ICI 182,780 (bloqueador de 

estrogênio). Grupos controle foram veículo apenas. RT-PCR: Células SaOS-2 foram tratadas com estradiol, 

tamoxifen e veículo para avaliar a expressão de HUNK. As células foram fixadas após um dia de tratamento. 

RNA foi extraído com RNA-solv®. GAPDH foi utilizado como gene housekeeping. A relação entre a 

intensidade das bandas em eletroforese foi então calculada. Ensaio de ativação do Wnt/PCP: células 

expressando FZ3-mCherry+VGL2-GFP, que são componentes da via marcados com fluoróforos, foram 

tratadas durante um dia com tamoxifen e veículo. Três fotografias de cada filtro fluorescente foram tiradas por 

poço em microscópio invertido. As células foram então classificadas como pontilhadas ou não para 

recrutamento de VGL (Van-Gogh Like); ou como polarizada ou não, para recrutamento de FZ (Frizzled). 

Ensaio de morfometria de citoesqueleto bidimensional: células dos grupos estradiol, tamoxifen, ICI e 

veículo foram fixadas e coradas com rodamina-faloidina para visualização de citoesqueleto de actina. O mesmo 

foi realizado com células expressando HUNK-K9IR, uma forma inativa de HUNK. Quatro fotomicrografias 

foram tiradas por poço. Comprimento e largura de cada célula foram medidos para obter a razão de 

alongamento. Ensaio de scratch (motilidade celular): células dos grupos estradiol, tamoxifen, ICI e veículo 

foram pré-tratadas quando confluentes por um dia até serem raspadas. Fotomicrografias foram tiradas em 

contraste de fase no momento da raspagem e após 72 horas para mensuração da distância média entre células. 

Análise estatística: foram realizados ANOVA unilateral de Kruskal-Wallis, com teste post-hoc de Dunn, 

exceto para a morfometria bidimensional, em que foi utilizado teste t de Mann-Whitney, e para o ensaio de 

ativação do Wnt/PCP, em que foi utilizado o qui-quadrado. 

RESULTADOS 

RT-PCR: A expressão de HUNK nos grupos foram: estradiol 2,82±1,24, tamoxifen 2,78±0,81 e controle 

1,39±0,5 (P=0,04). Ensaio de ativação do Wnt/PCP: 89,3% das células tratadas apresentaram localização 

pontilhada de VGL, contra 0,6% no controle (P<0e0001). 83,2% das células tratadas apresentaram localização 

polarizada de FZ, enquanto apenas 1,2% do controle apresentou (P<0,0001). Ensaio de morfometria de 

citoesqueleto bidimensional:  As razões de alongamento encontradas foram: controle n=443, 2,965±1,650; 

estradiol n=458, 4,062±2,994; tamoxifen n=479, 4,886±3,471; e ICI n=479, 2e739±1e858 (P<0,0001). Não 

foram encontradas diferenças entre grupos em células HUNK-K9IR (P=0.3372). Ensaio de scratch: distância 

média entre células em μm - estradiol 646,1±175; tamoxifen 191,0±102,6μm; e controle 544,2±164,4 

(P<0,0001).  

DISCUSSÃO 

Estrogênios aumentaram a expressão de HUNK em células de osteossarcoma. De acordo com nossos 

resultados do RT-PCR, a expressão de HUNK foi positivamente influenciada por estrogênios em células de 

osteossarcoma. Estrogênios ativaram o Wnt/PCP. Durante ativação da via do Wnt/PCP, os componentes 
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envolvidos nessa via assumem localizações distintas na membrana celular. O complexo VGL e PK (Prickle), 

podem ser observados em clusters esparsos pela membrana celular (Figura 1). FZ, por sua vez, é observada 

concentrada em extremidade, como parte do processo que estabelece polos e eixos celulares (Bellaïche et al., 

2004; Montcouquioul et al., 2010). Isso pode ser observado em nossos resultados como uma proporção muito 

mais elevada de pontilhamento de VGL e polarização de FZ em células sobre o tratamento com estrogênios 

quando comparados com o grupo controle. O aumento da ativação do Wnt/PCP em células de 

osteossarcoma por estrogênios ocorreu através da expressão exacerbada de HUNK. Nossos resultados 

mostraram alta significância estatística para um aumento no alongamento do citoesqueleto de células tratadas 

com estrogênios, o que não foi observado no grupo controle e ICI. Portanto, como o alongamento ocorre em 

resposta à atividade de HUNK, em células expressando HUNK-K91R esse fenômeno não deveria ser 

observado. E, de fato, foi o que observamos, uma vez que não houve diferença estatística entre os grupos. A 

motilidade de células de osteossarcoma induzida por estrogênios não pode ser avaliada. Nossos resultados 

no ensaio de motilidade não nos permitiram concluir se estrogênios afetaram ou não a motilidade celular, uma 

vez que a resposta do tamoxifen e estradiol, ambos estrogênios, foi oposta. Embora o ensaio de scratch seja um 

método comum na análise da motilidade celular, não leva em consideração fatores quimiostáticos que a 

influenciam, assim como avalia apenas o movimento bidimensional. Ademais, erros na técnica podem ter 

ocorrido, pois prática na raspagem das células é necessária para obter resultados reproduzíveis (Liang et al., 

2007; Eccles et al., 2005). 

 
Figura 1. Fotomicrografias de fluorescência de células SaOS-2 expressando FZ3-mCherry/VGL2-GFP. Quando 

comparadas com o controle, células tratadas com tamoxifen apresentaram localização pontilhada de VGL (magnificação) 

e polarizada de FZ, o que indica ativação da via do Wnt/PCP. 

CONCLUSÃO 
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Nossos resultados demonstraram que, em células de osteossarcoma, os estrogênios aumentam a expressão de 

HUNK e a ativação da via do Wnt/PCP, assim como observado em tecido mamário (Gardner et al., 2000a). 

Pudemos provar que, em osteossarcoma, a atividade dessa quinase é crucial para que os estrogênios 

demonstrem alongamento do citoesqueleto e da forma celular, processos induzidos pelo Wnt/PCP, que é crucial 

para a oncogênese e metástase desse tipo de neoplasia (Kansara et al., 2009; Rubin et al., 2010). Apesar do 

efeito do estrogênio que observamos na polarização celular sugerir aumento na motilidade celular, nossos 

resultados do ensaio de motilidade foram inconclusivos. Entretanto, baseado em nossos resultados e na 

literatura, podemos concluir que os estrogênios podem agravar o osteossarcoma através da aumentada 

expressão de HUNK. 
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INTRODUÇÃO 

Osteossarcoma é a neoplasia óssea maligna primária mais comum em humanos e animais jovens, especialmente 

cães (Milner, 2004). Apesar da possibilidade de ocorrer em qualquer osso, o osteossarcoma é mais frequente 

na metáfise de ossos longos (Ritter e Bielack, 2010). O osteossarcoma tende a ocorrer em cães de meia idade 

a senis, geralmente acima de 7 anos. Ainda, esse câncer é uma doença típica de grandes raças (Milner, 2004). 

Uma característica clássica do osteossarcoma é sua tendência à metástase pulmonar, sendo o sítio de eleição 

em 90% (Krishnan et al., 2005). A principal razão do prognóstico desfavorável desse câncer é sua alta taxa 

metastática. Ademais, o comportamento do tumor metastático não é igual ao do tumor primário e, 

consequentemente, as terapias que atacam o tumor primário geralmente não são eficazes contra o tumor 

metastático (Osborne e Khanna, 2012). 

Para que haja sucesso no processo metastático, as células do tumor primário devem superar várias barreiras. 

Nesse processo, passam por várias mudanças em sua expressão genética e comportamento durante a evolução 

da metástase, e isso inclui a habilidade de migrar (Machesky, 2008). A migração celular é uma atividade 

altamente integrada, que se inicia com o crescimento de protrusões na membrana celular devido a um ciclo 

constante de polimerização e despolimerização de actina (Geiger e Peeper, 2009). As projeções formadas pelas 

células invasoras migratórias são definidas como lamelipódios, filopódios e invadopódios, de acordo com sua 

morfologia, estrutura e função (Yamaguchi e Condeelis, 2007). O citoesqueleto de actina tem um papel crucial 

na motilidade e no formato celular (Nobes e Hall, 1995), e seus reguladores são altamente controlados pela 

família das GTPases (Geiger e Peeper, 2009). Um membro dessa família que é pouco estudado é o RhoF, 

também conhecido como Rif, que possivelmente age na remodelação do citoesqueleto (Fan e Mellor, 2012). 

Outra função dessa enzima é promove a formação de longas, finas e flexíveis protrusões de actina (Goggs et 

al., 2013). 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho foi investigar se o RhoF tem um papel na regulação da migração celular no 

osteossarcoma in vitro. Para fazer esse estudo, foi utilizado um inibidor do RhoF, chamado Small Molecule 

Inhibitor RhoF Formin Homology 2 Domains SMIFH2 e uma construção ativa (Rif-QL) para superexpressar 

o RhoF nas células. Os objetivos específicos foram: utilizar o inibidor de RhoF/mDia2 (Mammalian 

mailto:lucas.baridotti@gmail.com
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Diaphanous-related formins) em um ensaio de scratch, empregando várias linhagens de células de 

osteossarcoma, com o intuito de determinar se a motilidade celular diminui; superexpressar uma construção 

dominante ativa de RhoF (Rif-QL) com o intuito de determinar se a superexpressão do RhoF acelera a 

motilidade celular no ensaio de scratch em uma variedade de células de osteossarcoma.    

MÉTODOS  

Cultura celular: cinco linhagens celulares foram utilizadas nesse estudo: CH3 10T ½, U2OS, SaOS2, UMR e 

COS-7. Um estudo recente mostrou que existe uma concentração geral de RhoF expressada no citoplasma das 

linhagens de células de osteossarcoma CH3 10T ½, U2OS, SaOS2 e UMR (Carvalho, 2014). Ensaio de scratch 

utilizando o inibidor SMIFH2: todas as linhagens citadas acima foram utilizadas nesse experimento. Após a 

incubação, as células foram “scratched” e DMEM com SMIFH2 foi adicionado em cada poço. As células foram 

então imediatamente fotografadas e as placas novamente incubadas. Após 24 horas de incubação, foram 

novamente fotografadas e a medida do espaço causado pelo “scratch” foi mensurada. Imagem 

fluorescente/Coloração com faloidina: para viabilizar a visualização das estruturas de actina das células, um 

conjugado derivado de uma toxina fúngica fluorescente, faloidina, foi utilizada. Transformação e cultura das 

células competentes: o plasmídeo de DNA Rif-QL foi adicionado a células competentes XL 1-Blue. As células 

foram cultivadas em placas contendo ampicilina. A purificação do plasmídeo foi feita utilizando QIAGEN 

MidiKit. Transfecção das células utilizando TransFastTM: as linhagens UMR, SaOS2 e U2OS foram 

utilizadas para esse experimento, com grupo tratado e controle. Para a transfecção, cada um dos 18 poços 

recebeu Rif-QL, meio, plasmídeo DsRed e TransFast. Ensaio de scratch nas células transfectadas: os poços 

foram “scratched” da mesma maneira que no ensaio de inibição. As células do grupo tratado foram fotografadas 

imediatamente após o “scratch”, após 4 e 24 horas. As células foram então fixadas e fotografadas sob luz 

fluorescente. A medida do espaço causado pelo scratch foi mensurada.  Análise estatística: o teste não 

paramétrico “Mann-Whitney U Test” foi utilizado para todas as linhagens exceto para a COS. Para a linhagem 

COS o “unpaired t-test” foi utilizado.  

RESULTADOS 

Efeito do inibidor SMIFH2 na migração de células de osteossarcoma in vitro: todos os grupos de células 

tratadas com o inibidor migraram menos comparadas com as células do grupo controle (não tratadas). As 

análises estatísticas mostraram que os dois grupos (controle e tratado) são significantemente diferentes em 

todas as linhagens celulares testadas (P>0,05). A coloração com faloidina indicou que a linhagem de células 

SaOS2 inibidas parecem ter expressado menor quantidade de filamentos de actina comparando com o mesmo 

grupo controle. Efeito da superexpressão do RhoF na migração de células de osteossarcoma in vitro: O 

plasmídeo de Rif-QL foi amplificado e as células XL 1-Blue competentes produziram DNA de boa qualidade. 

A luz fluorescente nos permitiu observar que várias células de todas as linhagens receberam eficientemente o 

plasmídeo dentro de 24 horas após a transfecção. A movimentação celular não ocorreu conforme o esperado 

em nenhum grupo das linhagens testadas. 



67 

 

 

 

DISCUSSÃO  

O citoesqueleto de actina está diretamente ligado a uma variedade de funções celulares, como movimento, 

divisão, formato e polaridade celular (Hall, 1998). Sabe-se que a ocorrência de metástase está diretamente 

ligada a essas funções celulares. Portanto, é muito importante entender como elas funcionam tanto no âmbito 

fisiológico como no patológico. Foi proposto nesse estudo que o gene RhoF possui um importante papel na 

regulação da migração de células de osteossarcoma in vitro e, portanto, o RhoF também teria um papel na 

regulação da actina nessas células. As linhagens celulares usadas nesse experimento representam uma 

variedade de osteossarcoma de diferentes espécies, viabilizando a avaliação do papel do RhoF em diferentes 

tipos dessa neoplasia. Nas células de osteossarcoma, RhoF está relacionado a formação de filopódios, sendo 

esses essenciais para a migração celular. Através do uso do inibidor químico, esse estudo sugere que o RhoF 

participa de fato da regulação da migração das células de osteossarcoma in vitro. Os ensaios de “scratch” 

demonstraram que células expostas ao inibidor migraram menos que as células não expostas, dentro da mesma 

linhagem. Esse padrão observado em todas as linhagens é consistente com a hipótese inicial de que o RhoF é 

pelo menos parcialmente responsável pela formação dos filopódios e migração celular. A observação que as 

células inibidas ainda eram capazes de exibir protrusões celulares e migrar ocorreu provavelmente devido ao 

fato que nem todo filopódio e motilidade celular é RhoF-dependente. Já foi demonstrado que o inibidor 

SMIFH2, na concentração utilizada, afeta seletivamente filamentos de actina dependentes de formina, mas não 

processos dependentes de Arp2/3 (actin-related protein 2/3) (Rizvi et al., 2009). Cdc42, por exemplo, regula os 

filopódios através da ação conjunta de WASP (Wiskott-Aldrich syndrome protein) e ARP2/3 (Ellis e Mellor, 

2000; Pellegrin e Mellor, 2005; Fan e Mellor, 2012); portanto, o inibidor utilizado não afeta essa via.  

A construção Rif-QL induz a formação de filopódios via mDia2 (Pellegrin and Mellor, 2005). A transfecção 

foi bem-sucedida em todas as linhagens, com uma taxa de transfecção média de 30%. Em termos de migração, 

não houve diferenças estatísticas significativas entre os grupos em nenhuma linhagem celular após 24 horas, 

mas houve uma tendência geral de que as células transfectadas migrassem mais do que as normais. 

Possivelmente nós não obtivemos uma transfecção de RhoF suficiente nas outras células para que mudassem 

seu comportamento. As imagens fluorescentes mostraram que as células transfectadas não desprenderam da 

camada principal de células e que também não migraram para o meio do “scratch” em nenhuma das linhagens. 

Uma possível explicação para isso seria que as células podem ter ficado presas em uma das camadas de células, 

e, portanto, não foram capazes de migrar. Nesse caso ocorreu um erro metodológico, mostrando que o ensaio 

de “scratch” deve ser adaptado ou ainda não ser o melhor modelo para esse teste. 

CONCLUSÃO 

Considerando o experimento de inibição do RhoF, é possível dizer que o RhoF tem um papel importante na 

migração celular pois as células não inibidas (controle) migraram mais que as células inibidas. O fato de que o 

resultado do experimento de superexpressão foi inconclusivo não confirma que o RhoF não tenha ação na 
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migração e desenvolvimento nas células de osteossarcoma. Estudos futuros são necessários para obtermos um 

melhor entendimento das ações do RhoF tanto nas células normais como nas de osteossarcoma. 
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Introdução 

 Em muitos países o câncer é mencionado como a principal causa de óbito ou eutanásia em cães, sendo 

a neoplasia mamária a mais frequente em cadelas (TRAPP et al. 2010). Na oncologia o diagnóstico por imagem 

é fundamental para a identificação de lesões primárias ou metastáticas durante o estadiamento clínico e no 

subsequente monitoramento destas lesões (MATTOON et al 2013).  A sensibilidade da tomografia 

computadorizada para a detecção de metástases é superior a radiografia. (LISA et al 2016). 

Objetivos 

 O objetivo do presente trabalho é caracterizar a imagem tomográfica de neoplasias mamárias e de 

respectivas metástases quando presentes em cães, evidenciando as vantagens da utilização da tomografia 

computadorizada.  

Metodologia 

 Foram atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) seis cadelas encaminhadas com suspeita de neoplasia mamária, estes animais foram submetidos ao 

exame clínico e também a exames complementares, sendo realizado hemograma, bioquímicas séricas, 

ultrassonografia, radiografia em projeções laterolateral e ventro-dorsal e tomografia computadorizada em todos 

cães estudados, a pesquisa foi submetida a Comissão de ética e uso animal da instituição sob id de número 

798036. 

 A tomografia computadorizada foi realizada na Unidade de Experimentação Animal da UENF, sendo 

recomendado previamente jejum alimentar de 12 horas e jejum hídrico de seis horas para todos os animais 

avaliados, os cães foram primeiramente colocados em fluidoterapia, sendo administrado propofol por via 

intravenosa na dose de 6 mg/kg  para indução anestésica;  após entubação endotraqueal os animais foram 

posicionados no tomógrafo em decúbito esternal para realização do procedimento, as imagens tomográficas 

obtidas foram reconstruídas através do software InVesalius. 
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Resultados e Discussão  

Baseado nos cortes e nas reconstruções tridimensionais das imagens pode-se avaliar com mais precisão 

as margens tumorais, bem como a presença ou ausência da invasão tumoral em tecidos adjacentes e também a 

vascularização peritumoral, facilitando o diagnóstico e possibilitando um melhor planejamento cirúrgico para 

o paciente. A figura abaixo mostra dois cortes axiais através do quais é possível evidenciar a total extensão do 

tumor e realizar uma medição precisa das suas proporções. 

 

Figura 1: Imagens do corte axial produzidas com o software InVesalius. A- Tumor na mama inguinal direita 

medindo 124,15 mm de diâmetro em seu maior ângulo; B- Tumor na mama abdominal caudal medindo 23.30 

mm de comprimento. 

De acordo com Withrow et al (2013) a tomografia computadorizada é uma ferramenta útil para 

determinar a origem e a extensão de massas abdominais e comparada a ultrassonografia pode evidenciar melhor 

a relação de massas com estruturas anatômicas adjacentes. A figura 2 mostra a reconstrução tridimensional 

realizada em dois animais estudados. 

A B 

124.15 mm 

23.30 mm 
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Figura 2: Imagens tridimensionais reconstruídas no software InVesalius. A- Tumor na mama inguinal direita; 

B- Tumor na mama abdominal caudal. 

Destes seis animais, em três deles (50%) verificou-se metástase pulmonar a partir das imagens 

radiológicas, no entanto os nódulos pulmonares foram visualizados com mais precisão a partir da tomografia 

quanto ao número, dimensão e distribuição nos lobos como mostra a figura 3.  

 

Figura 3: Reconstrução Tridimensional de tomografia computadorizada realizada com software InVesalius. A- 

Metástase pulmonar com comprometimento de toda extensão do parênquima pulmonar; B- Metástase pulmonar 

no lobo cranial direito e no lobo caudal esquerdo; C- Metástase pulmonar com comprometimento de toda 

extensão do parênquima pulmonar.  

   De acordo com Nemanic et al (2006) a tomografia computadorizada da região torácica  deve ser 

utilizada em todos os pacientes com neoplasias de potencial metastático pulmonar, tendo em vista o 

estadiamento seguro da doença. 

 

A B 

A B C 
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Conclusões 

 De acordo com as imagens tomográficas obtidas até o momento sabe-se que a utilização da tomografia 

computadorizada otimiza o estadiamento clínico do paciente com neoplasias mamárias, bem como as 

estratégias terapêuticas a serem tomadas, estabelece fatores de risco e um prognóstico mais preciso, visto que 

é mais sensível para a detecção de metástases, além de fornecer dados adicionais ao cirurgião quando se opta 

pela exérese do tumor mamário. 
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INTRODUÇÃO  

O baço é um órgão formado por uma variedade de tecidos, decorrente a isso as neoplasias esplênicas 

podem apresentar diferentes origens, tais como vasos sanguíneos, tecido conjuntivo que forma o estroma 

fibroso, tecido linfoide, ou músculo liso (FOSSUM, 2014). Os leiomiossarcomas são neoplasias originadas a 

partir da musculatura lisa, nos animais, além do baço a neoplaisa pode acometer o trato gastrointestinal, sistema 

geniturinário, pele, tecido subcutâneo, fígado e espaço retroperitoneal (COOPER & VALENTINE, 2002). 

Macroscopicamente, o leiomiossarcoma apresenta-se como massa solitária ou múltipla, circunscrita, de 

consistência firme e coloração pálida (SERAKIDES & SILVA, 2016). Histologicamente é caracterizado por 

feixes de fibras musculares lisas dispostas em direções diferentes, possui grande quantidade de células 

fusiformes, citoplasma eosinofílico, anisocariose, núcleos bizarros, alto índice mitótico e cromatina dispersa 

(SOUZA et al., 2012). Nos estágios iniciais das neoplasias esplênicas, grande parte dos pacientes são 

assintomáticos. Na medida em que ocorre o crescimento tumoral, sinais clínicos inespecíficos tendem a surgir 

(RODIGHERI et al., 2015). Para diagnóstico da neoplasia é importante à realização de exames 

complementares, como hemograma, bioquímica sérica, ultrassonografia abdominal, radiografia torácica e 

avaliação histopatológica (NEER, 1996). O tratamento de eleição consiste em esplenectomia, entretanto, além 

da técnica cirúrgica, em alguns casos podem ser necessárias terapias adjuvantes de acordo com o 

comportamento biológico do tumor (RODASKI & PIEKARZ, 2008). 

 

OBJETIVO  

Relatar a ocorrência e descrever os achados clínicos e anatomopatológicos de um leiomiossarcoma 

esplênico gigante, de ocorrência rara, em uma cadela. 

METODOLOGIA (RELATO DE CASO) 

Uma cadela da raça fila, castrada, de oito anos de idade, com 48 Kg, foi atendida no hospital veterinário 

da Universidade Federal de Uberlândia (HV-UFU), constando em seu histórico clínico aumento de peso nos 

últimos quatro meses e intolerância ao exercício físico. No exame físico, apresentava-se consciente, porém 

apática, parâmetros vitais dentro dos padrões normais. Ao inspecionar o abdômen, notou-se que o mesmo 
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encontrava-se abaulado, rígido, com aumento bilateral e com ausência de líquido, a palpação, o animal 

apresentou ausência de sensibilidade dolorosa.  Após a realização de exames complementares, tais como 

hemograma, dosagem sérica de creatinina, fosfatase alcalina (Fa), cálcio (Ca) e fósforo (P), verificou-se uma 

baixa de hemácias, hemoglobina, plaquetas e um aumento de bastonetes e baixa de linfócitos. Na avaliação 

radiográfica do tórax, a única alteração verificada foi à presença de uma estrutura comprimindo o diafragma, 

já na avaliação ultrassonográfica do abdômen, observou-se uma massa ocupando praticamente toda a cavidade 

abdominal, não sendo possível verificar sua origem. A massa possuía contornos irregulares e limites 

imprecisos, sugestivos de neoplasia. Após dois dias, a cadela foi submetida a novos exames, sendo 

posteriormente encaminhada ao bloco cirúrgico para a realização da técnica de laparotomia exploratória, onde 

pôde observar que a massa originava-se da porção medial do baço, demonstrando forte aderência do omento, 

sendo necessária a esplenectomia total e retirada completa da massa, a qual foi encaminhada ao laboratório de 

patologia animal para análises. O animal foi mantido internado com restrição de água e alimentos, 

administração de solução fisiológica por via intravenosa, antibioticoterapia, analgésico e curativo da ferida 

cirúrgica. No quinto dia após a cirurgia, a cadela recebeu alta, retornando dez dias após o procedimento 

cirúrgico para retirada de pontos e reavaliação clínica, sendo realizados exames de imagem e hemograma. O 

exame radiográfico não demonstrou alterações e o hemograma apresentou apenas discreta anemia normocítica 

normocrômica, sendo corrigida com suporte nutricional. Após este período, foi relatado pelo proprietário um 

quadro de inapetência, seguido de fraqueza contínua. Mesmo após a piora clínica, a paciente não retornou ao 

hospital veterinário, vindo a óbito um mês após o procedimento cirúrgico. 

 

RESULTADOS 

A massa tumoral pesou 9,200 Kg e suas dimensões foram aferidas com paquímetro em 30 x 27 x 14 

cm. Possuía superfície encapsulada, coloração alterando de avermelhada com áreas claras, levemente 

amareladas. Ao corte, fluía grande quantidade de sangue de coloração vermelho escuro, era friável e possuía 

centro necrótico. Após análise macroscópica, fragmentos teciduais foram fixados em formalina a 10% e 

processados para exame histopatológico, utilizando-se o método de coloração rotineiro, com Hematoxilina e 

Eosina (HE). Verificou-se grande quantidade de hemácias, áreas de necrose e extensas áreas com perda da 

estrutura do órgão e formação de fendas. Em alguns focos, observou-se proliferação neoplásica de células com 

aspecto fusiforme, alongadas, com intenso pleomorfismo, nucléolo evidente e grande quantidade de mitoses. 

Os achados histopatológicos foram compatíveis com leiomiossarcoma. Entretanto, para um diagnóstico mais 

preciso da neoplasia, novos cortes histológicos foram realizados, adotando a coloração por Tricômico de 

Masson (TM). Após análises das lâminas, confirmou-se o diagnóstico de leiomiossarcoma.  

 

DISCUSSÃO 
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Após revisão bibliográfica acerca da neoplasia, verificou-se que não há  relatos de caso deste tipo de 

tumor  no baço de cães e de outras espécies, assim como não há registros desta neoplasia com as dimensões 

(30 x 27 x 14 cm) e peso (9, 200 Kg) relatados, justificando a importância do presente estudo. Os achados 

histopatológicos do relato são condinzentes com as características apresentadas por Souza et al.(2012). Neste 

caso descrito,  o diagnóstico foi confirmado  após adotar a técnica histoquímica de Tricômico de Masson. Esta 

técnica permite a marcação de células musculares em vermelho, colágeno em azul e hemácias em amarelo, 

sendo, portanto, uma de suas indicações os casos de suspeita de neoplasias de origem muscular, como o 

leiomiossarcoma (TOLOSA et al., 2003), podendo assim diferencia-las de outras neoplasias, como fibromas e 

fibrossarcomas (SERAKIDES & SILVA, 2016) . O fato de se tratar de uma cadela Fila está de acordo com a 

literatura citada (TILLSON, 2007; FOSSUM, 2014), os quais alegam que os tumores esplênicos são mais 

comumente encontrados em cães de raças médias a grandes. Em carnívoros domésticos, a neoplasia não 

apresenta predisposição sexual, acomete geralmente animais de meia idade a idosos e pode ocasionar 

metástases em até 50% dos casos (COOPER & VALENTINE, 2002). A técnica de tratamento empregada neste 

estudo foi a esplenectomia total. Animais com tumores esplênicos malignos ou com grandes massas benignas 

são mais submetidos a técnica de esplenectomia total, se comparada a esplenectomia parcial (FOSSUM, 2014). 

Além da possibilidade de novas cirurgias , a esplenectomia parcial aumenta o risco de disseminação de tecido 

neoplásico durante a ressecção (TILLSON, 2007). Apesar do exame radiográfico ter sugerido ausência de 

metástase pulmonar e  de não serem visualizadas alterações macroscópicas indicativas de metástase durante a 

laparotomia exploratória, foi recomendado o tratamento quimioterápico, no intuito de prolongar com qualidade 

a sobrevida da paciente. Dentre as opções quimioterápicas para cães com sarcoma de tecido mole, os protocolos 

com doxorrubicina isolada, ou associada à ciclofosfamida apresentam uma melhor resposta (LIPTAK & 

FORREST, 2013). Entretanto, por opção do proprietário o tratamento adjuvante não foi realizado. A paciente 

apresentou uma sobrevida menor do que a citada por Tillson (2007), que varia de três a nove meses, tal fato 

pode ser justificado pela ausência da quimioterapia no pós cirúrgico e pela agressividade da neoplasia. Em 

determinados cães a quimioterapia pode prolongar a sobrevida (FOSSUM, 2014). Segundo Liptak e Forrest 

(2013), tumores grandes e com alto grau histológico, como visto no presente relato, possuem um prognóstico 

desfavorável.  

 

CONCLUSÃO 

  Apesar de raro, o leiomiossarcoma deve ser considerado diagnóstico diferencial em casos de massas 

esplênicas. A avaliação histopatológica, associada com técnicas histoquímicas são ferramentas fundamentais 

para obter um diagnóstico definitivo, visto que a neoplasia não apresenta nenhuma sintomatologia clínica 

específica e os demais exames complementares de diagnóstico não são conclusivos para um diagnóstico 

definitivo. 
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Introdução 

Na espécie canina, o hipotireoidismo primário é a principal causa de insuficiência na produção dos hormônios 

tireoidianos naturais1. Corresponde a um dos principais distúrbios endócrinos em caninos de meia-idade e 

idosos1. Com o avanço da sobrevida, a taxa metabólica do organismo decresce progressivamente enquanto 

ocorre aumento na incidência de neoplasias2. O cão é a espécie doméstica que mais apresenta múltiplos tumores 

primários, sejam benignos e/ou malignos3. Como a redução do metabolismo pode ser um indicador da atividade 

tireoidiana deficiente, sugere-se a relação entre o hipotireoidismo e o aparecimento neoplásico diversificado2. 

Tal endocrinopatia diminui a atividade antitumoral dos macrófagos e células Natural Killer, além de elevar a 

sinalização de oncogenes2. O mastocitoma (neoplasia maligna com origem nos mastócitos) representa de 20,9 

a 22,4% de todos os tumores cutâneos caninos e em 11 a 14% dos animais verificam-se numerosas lesões4. 

Dentre as neoplasias mais comumente originadas das glândulas hepatoides dos cães (também denominadas de 

perianais ou circunanais) têm-se os adenomas, os quais exibem características de benignidade4. Embora os 

mastocitomas tegumentares e os adenomas perianais já possuam descrições etiológicas consagradas4, surge à 

hipótese do vínculo de tais oncopatias caninas com o hipotireoidismo, uma vez que já foi demonstrada a 

correlação dessa endocrinopatia com outras neoplasias, como o melanoma e linfoma2.        

Objetivo 

O presente trabalho objetivou relatar um caso de canino senil e hipotireoideo, acometido por diversificadas 

neoplasias e de causas previamente já reconhecidas, e realizar uma possível associação entre o desenvolvimento 

neoplásico com a disfunção endócrina.    

Metodologia 

Um canino, macho, sem raça definida, treze anos de idade, não castrado, foi encaminhado para avaliação 

médica veterinária devido a inúmeras alterações proliferativas. O cão possuía o diagnóstico de hipotireoidismo 

há três anos e desde esse momento era tratado com levotiroxina sódica (20µg/kg, via oral, a cada 12 horas), 

com realização de provas laboratoriais periódicas para o controle dos níveis séricos do hormônio tireoidiano 

reposto. Não havia exatidão a respeito do tempo de evolução e velocidade de crescimento das neoformações. 
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Submeteu-se o paciente ao exame físico. Em seguida, foram solicitados hemograma completo, bioquímica 

sanguínea (renal e hepática), citologia das lesões (e respectivos linfonodos regionais), radiografias torácicas e 

ultrassonografia abdominal. Optou-se por excisão cirúrgica das proliferações e orquiectomia bilateral, 

associada à ablação completa da bolsa escrotal. Uma parte do material obtido foi enviada para análise 

histopatológica. Recomendou-se a manutenção do fornecimento do hormônio tireoidiano sintético (e respectivo 

monitoramento sanguíneo). Foi instituída poliquimioterapia, composta pelos antineoplásicos lomustina, 

vimblastina e prednisona (Tabela 1). 

Tabela 1. Poliquimioterapia adjuvante utilizada no canino. 

SEMANA FÁRMACO POSOLOGIA 

1 lomustina 

prednisona 

70mg/m2, VO 

2mg/kg, VO, SID, 14 dias 

3 vimblastina 

prednisona 

3,5mg/m2, IV 

2mg/kg, VO, SID, 14 dias 

5 lomustina 

prednisona 

 

70mg/m2, VO 

1mg/kg, VO, EDA, até a 24ª 

semana 

7 vimblastina 3,5mg/m2, IV 

9 lomustina 70mg/m2, VO 

12 vimblastina 3,5mg/m2, IV 

15 lomustina 70mg/m2, VO 

18 vimblastina 3,5mg/m2, IV 

21 lomustina 70mg/m2, VO 

24 vimblastina 3,5mg/m2, IV 

                                       VO: via oral; SID: a cada 24 horas; IV: via endovenosa; EDA:  

                                       em dias alternados. 

 

Resultados 

Clinicamente, ocorria normalidade dos parâmetros vitais. Os sinais clínicos clássicos da endocrinopatia eram 

ausentes. Contudo, ocorria um tumor (5 x 3,2 x 1,4 cm) de abrangência subcutânea e localizado em região 

antebraquial do membro torácico direito (envolvendo as faces lateral, medial e caudal). A consistência era 

macia, forma lisa, superfície íntegra, base se inserção séssil e aderência total a planos profundos. Em região de 

bolsa escrotal (antímero esquerdo) havia um tumor (4,2 x 3 x 2,9 cm) dermosubcutâneo. Revelava-se firme, 

liso, erodido, séssil e ausência de aderência a planos profundos. Existiam múltiplos nódulos dispostos no 

segmento ventral do esfíncter anal. Os mesmos demonstravam-se firmes, lisos, erodidos/ulcerados (com sinais 

de inflamação), sésseis e com aderência parcial a planos profundos. A hematologia e bioquímica, assim como 

os exames de imagem, não revelaram anormalidades. A citologia dos tumores em membro torácico direito e 

escroto foi compatível com mastocitoma, enquanto que nos nódulos perianais sugeriu-se a ocorrência de 

neoplasia epitelial oriunda das glândulas hepatoides. A avaliação citológica dos linfonodos periféricos e 

adjacentes às neoplasias não exibiram a presença de células neoplásicas metastáticas. Na histopatologia das 
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neoformações em membro e escrotal observou-se proliferação neoplásica cujas células eram redondas e 

propagavam-se formando cordões e grupos celulares por entre fibras de colágeno. Elas exibiam núcleo grande 

central e citoplasma abundante contendo quantidade variável de material granular basofílico. Existiam 

anisocitose, anisocariose e atipia nuclear leve. O índice mitótico era de uma figura de mitose/ 10 campos, em 

objetiva de 40x. O quadro morfológico foi compatível com mastocitoma de baixo grau. A análise 

histopatológica dos nódulos associados ao esfíncter anal elucidou a presença de glândula hepatoide exibindo 

transformação neoplásica nodular, expansiva, bem delimitada e parcialmente revestida por cápsula fibrosa. As 

células eram bem diferenciadas e proliferavam-se de maneira ordenada formando blocos celulares compactos. 

Não se evidenciavam sinais de atipia celular. Os achados conduziram ao diagnóstico de adenoma da glândula 

hepatoide. Em relação ao mastocitoma cutâneo, os dados clínicos e laboratoriais permitiram enquadrar o canino 

no estágio três da oncopatia. O cão apresentou uma adequada recuperação pós-operatória. Em seguida a 

remoção das suturas cutâneas resultantes da cirurgia, iniciou-se a terapia antineoplásica, onde se verificou a 

ocorrência de mínimos efeitos colaterais e ausência de recidiva para os mastocitomas até o presente momento.    

Discussão 

Tem-se sugerido o aparecimento do mastocitoma cutâneo canino (seja de abrangência dérmica ou subcutânea) 

com a presença de inflamações crônicas, carcinógenos tópicos, fatores hereditários, mutações no proto-

oncogene c-KIT e a via de sinalização celular PI3 K-AKT-mTOR4. Os adenomas perianais são mais frequentes 

em canídeos machos não orquiectomizados, onde a proliferação neoplásica parece ser estimulada pela secreção 

de hormônios androgênicos4. A idade avançada do paciente compromete o sistema imune, ocorrendo 

deficiência na vigilância protetora sobre as células tumorais e permitindo assim o crescimento de distintas 

neoplasias5.  Para o paciente em discussão, os inúmeros fatores etiológicos acima descritos, para ambas as 

neoplasias, poderiam justificar a gênese das proliferações. Contudo não se descartou a hipótese da origem das 

oncopatias em questão com o diagnóstico pregresso de hipotireoidismo. A anormalidade endócrina, antes da 

instituição da terapia, correspondia a uma condição sistêmica de deficiência hormonal que poderia apresentar 

influência sobre a progressão tumoral. Sabe-se que tal endocrinopatia diminui a atividade dos macrófagos 

destinados à inibição de células tumorais, reduz a produção de compostos antiangiogênicos (como a 

angiostatina) e alteram a matriz extracelular do estroma tumoral2. Todos esses efeitos podem contribuir para o 

desenvolvimento de neoplasias, em tecidos variados e comportamentos biológicos distintos2.  

Conclusão  

Nos caninos hipotireoideos, mesmo em reposição hormonal, deve-se realizar o monitoramento constante para 

a possibilidade do surgimento de neoplasias com distinção na origem e no comportamento biológico.  
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QUIMIOTERAPIA COM GENCITABINA ASSOCIADA À CARBOPLASTINA E PIROXICAM EM 

CADELAS COM CARCINOMA INFLAMATÓRIO DE MAMA: RELATO DE DOIS CASOS 

 

CHEMOTHERAPY WITH GEMCITABINE, CARBOPLATIN AND PIROXICAM IN BITCHES WITH 

BREAST CARCINOMA INFLAMMATORY : TWO CASES REPORT  
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INTRODUÇÃO 

A neoplasia mamária é uma das principais causas de morbidade e mortalidade de mulheres em todo 

o mundo e, na cadela, a incidência é duas a três vezes superior a observada na mulher (CASSALI, 2000). Uma 

forma considerada pouco frequente e extremamente agressiva desta doença é o carcinoma inflamatório de 

mama (CIM). O diagnóstico do CIM é baseado no exame clínico associado aos achados histopatológicos 

(CASSALI et al. 2014). Os tratamentos existentes são apenas paliativos e controversos, sendo a exérese 

cirúrgica contraindicada e a sobrevida geral em torno de 60 dias após o diagnóstico (CAVALCANTI; 

CASSALI, 2006; CLEMENTE et al., 2009). O CIM representa um dos maiores desafios na oncologia 

veterinária, tendo em vista o seu curso hiperagudo e prognóstico desfavorável (PEÑA et al., 2003). Além disso, 

estudos clínicos em relação à abordagem terapêutica de animais portadores de CIM, bem como ao uso de 

fármacos antineoplásicos no tratamento do CIM na medicina veterinária são escassos.  

 

OBJETIVO 

Relatar dois casos de CIM em cadelas e avaliar a eficácia do protocolo quimioterápico com 

Gencitabina associada à Carboplastina e Piroxicam na sobrevida das pacientes. 

 

METODOLOGIA  

As pacientes foram atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. O caso 

1 trata-se de uma cadela de 13 anos de idade, sem raça definida, apresentando um nódulo na mama inguinal 

direita que se estendia até a região da vulva, de consistência firme, superfície irregular, não ulcerado, não 

aderido, em formato de placa, de aproximadamente 3 cm de comprimento em seu maior eixo. Foi realizado 

exame citopatológico onde o diagnóstico foi sugestivo de adenocarcinoma mamário e o animal foi submetido 

à mastectomia unilateral direita, após a realização de exames de sangue e de imagens (radiografia torácica e 

ultrassonografia abdominal), ambos sem alterações dignas de nota. Toda a cadeia mamária e o linfonodo 

adjacente foram encaminhados para realização de exame histopatológico, e em relação ao estadiamento clínico 
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para neoplasia mamária o animal foi classificado em estádio IV (T4N1M0), de acordo com Cassali et al. (2014). 

O Caso 2 avaliou uma cadela da raça Boiadeiro Australiano, de 12 anos de idade, apresentando múltiplos 

nódulos em mama abdominal cranial e caudal direita, que se uniam formando placa, de superfície irregular, 

não aderido, não ulcerado e firme a palpação, apresentando vermelhidão e edema, medinho 5 cm x 2 cm de 

comprimento, que segundo o tutor tinham evolução de um ano e crescimento rápido há dois meses. A paciente 

foi submetida à realização de uma biópsia incisional de nódulo mamário, e o material foi encaminhado para a 

realização de exame histopatológico. O diagnóstico histopatológico no caso 1 foi de carcinoma micropapilífero 

grau III com metástase em linfonodo adjacente, e no caso 2 carcinoma sólido grau III. Em ambos os casos o 

patologista descreveu presença de carcinomatose linfática. As pacientes foram submetidas ao tratamento 

quimioterápico com o protocolo Gencitabina (200mg/m²) e Carboplatina (10mg/kg), totalizando quatro ciclos, 

associado ao Piroxicam (0,3 mg/kg a cada 24 horas por via oral). Cada ciclo era composto por três semanas, 

sendo que as drogas eram administradas no dia 1 (D1), dia 8 (D8) e no dia 15 iniciava-se a semana de descanso. 

Um novo ciclo recomeçava no dia 21 (D1- Ciclo 2). 

  

RESULTADOS 

No caso 1 não foram observadas alterações clínicas na paciente referentes à inflamação, diferente do 

que ocorre no caso 2, porém em ambos houve a presença de carcinomatose linfática no exame histopatológico, 

e diagnóstico de CIM. As pacientes não apresentavam metástase pulmonar no momento do diagnóstico, pelo 

exame de radiografia torácica. No entanto, a presença de metástase pulmonar ocorreu um mês após o 

diagnóstico no caso 1 e dois meses no caso 2. A paciente do caso 1 foi submetida à mastectomia unilateral e 

posteriormente encaminhada à quimioterapia adjuvante, com sobrevida de 116 dias, após o diagnóstico. Esta 

paciente realizou três dos quatros ciclos quimioterápicos propostos e veio a óbito devido progressão da doença 

com aumento do nódulo pulmonar metastático. No caso 2 a paciente não foi submetida à mastectomia, 

realizando apenas a biópsia incisional do nódulo mamário e posterior tratamento quimioterápico, apresentando 

sobrevida de 60 dias após o diagnóstico. A paciente no caso 2 realizou dois dos quatros ciclos quimioterápicos 

propostos. A paciente apresentou alterações hematológicas de anemia normocítica normocrômica severa (VG 

< 15%) após 30 dias do diagnóstico e foi submetida à transfusão sanguínea, vindo a óbito devido progressão 

da doença, com aparecimento de nódulo pulmonar metastático e piora das alterações hematológicas.  

 

DISCUSSÃO 

Neste relato a mastectomia corroborou com maior sobrevida, como observado na cadela do caso 1, 

116 dias após o diagnóstico. De acordo com Campos et al. (2011), o tempo médio de sobrevida é maior quando 

as cadelas acometidas são tratadas com cirurgia e quimioterapia adjuvante. No entanto, independentemente da 

realização da cirurgia ambos os animais foram acometidos por metástase pulmonar. As cadelas deste relato 

apresentaram idade de acometimento de 12 e 13 anos.  Todavia, tanto em mulheres quanto em cadelas, o 



83 

 

 

 

carcinoma inflamatório é observado em pacientes mais jovens (HANCE et al., 2005; BEN HAMIDA et al. 

2008, CAMPOS et al., 2011). Em relação ao local de acometimento das neoplasias mamárias, os nódulos 

mamários dos dois casos apresentavam-se em mamas abdominais cranial, caudal e inguinal, este fato corrobora 

com estudo feito por Lana et al. (2007), que demonstrou que a frequência dos tumores mamários nas cadelas 

tende a aumentar nas glândulas mamárias no sentido crânio-caudal. Em relação ao protocolo quimioterápico a 

gencitabina como agente único é amplamente estudada e empregada no tratamento de neoplasias em humanos. 

Porém na medicina veterinária, os estudos são escassos e não tem se observados efeitos satisfatórios. A dose 

ideal de gencitabina em cães ainda não foi estabelecida, no entanto sabe-se que esta não apresenta toxicidade 

além do aceitável quando empregada na dose de 500 mg/m² a cada três semanas (RODASKI et al.,2008). Nos 

relatos aqui descritos, a dose utilizada foi de 200 mg/m² intercaladas a cada 7 dias, por via endovenosa lenta 

em cerca de 30 minutos, visando um melhor aproveitamento do fármaco, uma vez que o tempo prolongado de 

infusão da gencitabina pode aumentar sua eficácia clínica em humanos (TEMPERO et al., 2003). Além disso, 

a gencitabina apresenta sinergismo com derivados da platina por meio da sensibilização da célula neoplásica 

para uma melhor atuação da carboplatina (MOORSEL et al., 1997). Assim, nos relatos aqui descritos optou-se 

pela quimioterapia com o protocolo Gencitabina e Carboplatina, além do uso de Piroxicam associado ao 

tratamento quimioterápico. Há estudos mostrando os benefícios do uso de inibidores de COX 2 em tumores 

mamários, principalmente devido a alta expressão de COX 2 nestas neoplasias (CAMPOS et al., 2011). 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que o CIM trata-se de uma neoplasia agressiva com capacidade de causar metástase 

pulmonar e levar o animal ao óbito em poucos meses. A quimioterapia adjuvante com o protocolo Gencitabia 

associado à Carboplatina e ao uso contínuo de Piroxacam pode ser uma alternativa de tratamento.  
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Remissão de metástase pulmonar em um cão com osteossarcoma em pelve submetido ao tratamento 

quimioterápico associado ao uso de bifosfonato. 

Pulmonary metastasis remission in a dog with osteosarcoma in pelvis submitted to chemotherapy 

associated with the use of bisphosphonate. 
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Introdução  

Osteossarcoma (OSA) é uma neoplasia óssea primária que acomete principalmente os cães de raças grandes e 

gigantes com faixa etária de meia idade a idosos.1 Dentre as raças mais predispostas, estão o São Bernardo, 

Dogue Alemão, Setter Irlandês, Doberman, Rotweiler, Pastor Alemão e o Golden Retriever2,3.  

O OSA apresenta um comportamento biológico agressivo, com presença de micrometástases em 

aproximadamente 90% dos cães no atendimento inicial, mas somente 15% desses pacientes possuem esse 

diagnóstico radiográfico detectável.4,5 O desenvolvimento de metástases em pulmão constitui a maior causa de 

mortalidade.5 O sítio primário de lesão mais comum é a metáfise dos ossos longos do esqueleto apendicular, 

como úmero e tíbia proximais, rádio e fêmur distais6 e, menos comum no esqueleto axial, como nos ossos da 

mandíbula, maxila, vértebras, crânio, costelas, cavidade nasal e pelve.3 

No atendimento inicial, a maioria dos pacientes apresentam claudicação, dor e edema local, com presença 

variável de fratura patológica. Os achados radiográficos do membro indicam lesões líticas e proliferativas, 

aumento de volume de tecidos moles e reação periosteal.5 A citologia aspirativa por agulha fina pode indicar 

um diagnóstico, porém na maioria das vezes, a confirmação só é possível com a avaliação histopatológica, que 

revela células fusiformes malignas produtoras de matriz osteóide.1 A radiografia torácica é necessária para 

pesquisa de metástase. 

Embora os pacientes tratados somente com a amputação do membro apresentem melhora da qualidade de vida 

e alívio da dor, o índice de metástase pulmonar aumenta para 90% no intervalo de um ano e o tempo médio de 

sobrevida (TMS) não ultrapassa cinco meses.4 Recentemente, a técnica cirúrgica de preservação do membro 

vem sendo implantada e tem sido uma opção para os cães com doença inicial, neurológica e/ou ortopédica.3 

A radioterapia (RT) auxilia no controle paliativo de dor óssea, contenção do volume do tumor anteriormente à 

cirurgia de preservação do membro ou como terapia primária em tumores não ressecáveis. No entanto, uma 

técnica recente de RT estereotáxica (SRT) tem mostrado excelentes resultados ao proporcionar o 

direcionamento preciso de altas doses de radiação ionizante no local do tumor, comparada à RT convencional.3,5 

A associação das técnicas cirúrgicas, RT ou SRT e quimioterapia sistêmica baseada em cisplatina e carboplatina 

de forma isolada ou combinada com doxorrubicina pode ser considerado o tratamento mais efetivo.3 Não há 

diferenças significativas entre os agentes quanto à atividade antitumoral e TMS.6 Outros agentes foram testados 

na tentativa de aumentar a eficácia do tratamento padrão, como o pamidronato, tripeptídio muramil-
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fosfatidiletanolamina encapsulado em lipossomo (L-MTP-PE) e terapia molecular, mas somente o L-MTP-PE 

mostrou aumentar o TMS.2  

Os bifosfonatos, como o pamidronato, são análogos dos pirofosfatos endógenos com ação de inibir a atividade 

osteoclástica em sítios de grande formação e reabsorção óssea. Mais recentemente, os estudos in vitro e in vivo 

em pacientes humanos com câncer de mama indicam também sua ação direta nas células tumorais, indução de 

apoptose e diminuição do risco de metástase.3 Tendo em vista o desafio atual para o controle e remissão da 

doença metastática, este trabalho tem como objetivo relatar um caso de remissão de metástase pulmonar em 

um cão com osteossarcoma em pelve submetido ao tratamento quimioterápico associado ao uso de bifosfonato. 

Metodologia - Relato de caso 

Uma cadela, seis anos de idade, Golden Retriever, foi atendida com histórico de claudicação em membro 

pélvico direito (MPD) e aumento de volume com crescimento progressivo há um mês em articulação 

coxofemoral direita. A radiografia de coxal (Figura 1A) evidenciou lesão óssea agressiva em corpo de ílio, 

espinha isquiática e acetábulo direito e na radiografia torácica, presença de múltiplos nódulos de maior 

radiopacidade dispersos pelo parênquima pulmonar, o maior deles medindo 1,3cm x 1,7cm, relacionados com 

metástase pulmonar. Desta forma, optou-se de imediato por biópsia óssea e avaliação histopatológica. A análise 

histopatológica revelou proliferação de células mensenquimais poliglonais com acentuado grau de 

pleomorfismo entremeadas por matriz osteóide, confirmando o osteossarcoma osteoblástico.  

A quimioterapia foi instituída, baseada na associação de carboplatina (300mg/m2, via endovenosa) e 

pamidronato (1mg/kg, via endovenosa) com intervalo de 21 dias entre os ciclos, sendo o pamidronato realizado 

uma semana após cada sessão de carboplatina. A realização de hemipelvectomia foi sugerida, porém o 

proprietário optou por não realiza-la. O controle analgésico foi feito com dipirona (25mg/kg a cada 8 horas 

durante 7 dias), cloridrato de tramadol (2mg/kg a cada 8 horas durante 7 dias) e gabapentina (8mg/kg a cada 

12 horas, uso contínuo). 

Após vinte dias da realização do primeiro ciclo de quimioterapia, o animal retornou com quadro de dispneia e 

tosse. Realizado radiografia torácica (Figura 1B) que evidenciou aumento dos nódulos metastáticos. Devido à 

piora radiográfica do padrão pulmonar, o proprietário optou por não dar continuidade ao tratamento 

quimioterápico com carboplatina e pamidronato, optando apenas pelo controle analgésico com gabapentina e 

prednisona (0,5mg/kg a cada 24 horas, uso contínuo), adicionado à partir deste momento ao tratamento. Porém, 

após trinta dias, o animal retornou com acentuada melhora da dispneia. O controle radiográfico de tórax constou 

Figura 1.A. Lesão óssea agressiva de caráter misto, predominantemente proliferativo, em corpo de ílio, espinha isquiática e acetábulo 

direito; B. Presença de múltiplos nódulos de maior radiopacidade dispersos pelo parênquima pulmonar, o maior deles medindo 2,3cm 

x 2,3cm. C. Campos pulmonares dentro dos padrões radiográficos de normalidade. D. Lesão óssea agressiva de caráter misto, 

predominantemente proliferativo, em corpo de ílio, espinha isquiática e acetábulo direito, com extensão para tábua isquiática. 



87 

 

 

 

melhora do padrão pulmonar e o segundo ciclo de quimioterapia (carboplatina e pamidronato) foi então 

realizado seguindo o mesmo padrão instituído inicialmente. Após o terceiro ciclo, houve uma remissão 

completa dos nódulos metastáticos (Figura 1C), totalizando 4 ciclos de quimioterapia. Foi proposto a 

continuidade do tratamento quimioterápico, porém proprietário não apresentava disponibilidade de horário. 

Recentemente, 135 dias após o último ciclo de quimioterapia, realizamos contato telefônico com o proprietário 

para obter notícias da paciente e foi sugerido controle radiográfico de tórax e coxal (Figura 1D). Após exame, 

constatado piora da lesão óssea, com extensão para tábua isquiática e padrão radiográfico pulmonar normal. 

Diante desse quadro, foi sugerida a continuidade do tratamento quimioterápico. 

 

Resultados  

A instituição do tratamento quimioterápico baseado em carboplatina associado à pamidronato mostrou eficácia 

na remissão da metástase pulmonar, com resposta favorável observada 50 dias após o primeiro ciclo de 

quimioterapia e completa remissão metastática após o terceiro ciclo, porém não mostrou controle da doença 

óssea local, com evidência de extensão de lesão óssea em tábua isquiática. No momento, a paciente faz uso 

apenas de gabapentina e não apresenta claudicação e sinais de desconforto. O tempo de sobrevida deste animal 

até o momento é de 219 dias.  

Discussão 

O OSA é considerado uma neoplasia óssea de comportamento agressivo que afeta principalmente os cães de 

grande porte, conforme visto neste trabalho. Porém, a localização topográfica do tumor em apenas 25% dos 

casos envolvem os ossos do esqueleto axial, com incidência em pelve de apenas 6%, o que torna o sítio primário 

de lesão do animal descrito, de ocorrência incomum.3 O comportamento biológico do OSA em pelve não é bem 

definido, mas de acordo com estudos, a agressividade e progressão metastática é similar aos dos sítios 

apendiculares. Neste relato de caso, a presença de metástase pulmonar no atendimento inicial corrobora com 

os dados da literatura.3,4,5 

O controle da progressão e remissão metastática ainda permanece um desafio com poucos avanços terapêuticos 

alcançados nos últimos 20 anos. Contudo, a associação de pamidronato e carboplatina mostrou-se eficaz na 

remissão completa de metástase pulmonar neste caso, embora não tenha tido a mesma ação no controle da lesão 

óssea local. Em um estudo recente, não houve diferença significativa no TMS e intervalo livre de doença nos 

pacientes tratados com essa associação ou carboplatina isolada6. Embora os estudos demonstrem que o 

pamidronato tem efeito antitumoral e na contenção de metástase, nenhum estudo demonstrou sua eficácia na 

remissão. Um dos estudos realizados em 6 cães com terapia citotóxica aerossolizada à base de paclitaxel e 

doxorrubicina, ou ambas, mostrou completa remissão de metástase pulmonar em um cão tratado com inalação 

de paclitaxel.3 

Conclusão 

A B C D 
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Embora não haja demais achados em literatura que justifiquem a remissão completa da metástase pulmonar 

com o uso de pamidronato e carboplatina associados para o tratamento de OSA, obtivemos resultados 

satisfatórios, concluindo-se que o pamidronato pode ser utilizado de forma segura no tratamento 

quimioterápico. 
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Sarcoma de Aplicação em Felinos:  relato de dois casos 

Feline injection-site sarcoma: two cases report 
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Introdução 

O sarcoma de aplicação felino (SAF) é uma neoplasia maligna de origem mesenquimal (Hendrick et 

al, 1994) que ocorre após a aplicação subcutânea e/ou intramuscular de vacinas e medicações injetáveis (Kass 

et al., 2003), mas também pode ocorrer no local de traumas, implante de microchip (Daly et al., 2008) ou devido 

a utilização de fios de sutura não absorvíveis (Buracco et al., 2002).   

O tratamento efetivo desta enfermidade ainda é um desafio, sendo fundamentado na cirurgia agressiva 

e precoce, com três a cinco centímetros de margens cirúrgicas livres em todos os planos cirúrgicos (Ladlow, 

2013). É recomendado que se utilize uma abordagem multimodal, tendo em vista que terapias adjuvantes como 

radioterapia e/ou quimioterapia estão associadas a um maior intervalo livre de doença e maior sobrevida para 

esses pacientes (Leonardos, 2006). Mesmo quando a cirurgia é agressiva e dispõe de amplas margens de 

segurança, a excisão frequentemente é incompleta resultando em uma taxa de recorrência local de 30% a 70%, 

em um tempo médio de seis meses após a cirurgia (Paula et al., 2015).  

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo foi relatar dois casos de felinos diagnosticados com sarcoma de aplicação, 

comparando a abordagem clínica, manifestação da doença e condutas terapêuticas propostas nos dois, com os 

demais relatos e estudos encontrados na literatura.  

 

Relato De Caso 

Caso 1 

Foi atendida no Ambulatório de Oncologia do Hospital Veterinário "Governador Laudo Natel", 

Universidade Estadual Paulista, (UNESP), campus Jaboticabal, na cidade de Jaboticabal (SP), uma fêmea da 

espécie felina, sem raça definida, de doze anos de idade, com um nódulo único na região laterodorsal de flanco 

direito, com tempo de evolução de três meses. Segundo a proprietária, o nódulo apareceu cerca de um mês após 

a aplicação de uma vacina. Ao exame físico constatou-se nódulo firme, superfície lisa, aderido e não ulcerado, 

medindo 3,3 x 4,1 x 1,7 cm. Exames complementares como hemograma, bioquímica sérica e ultrassonografia 

abdominal, demonstraram alterações sugestivas de doença renal crônica.  A paciente foi então submetida à 

biópsia incisional, e o material coletado foi encaminhado para análise histopatológica. O resultado foi 
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compatível com sarcoma de aplicação felino. Posteriormente, a paciente foi submetida a tomografia 

computadorizada, para permitir um melhor planejamento cirúrgico, tal exame que demonstrou contornos 

irregulares e projeções tumorais invadindo a musculatura adjacente. 

O animal foi submetido a intervenção cirúrgica para ressecção da massa. Determinou-se quatro 

centímetros de margens cirúrgicas em todos os planos (laterais e profundos). No dia seguinte à cirurgia, foi 

realizada reavaliação clínica e a paciente apresentava-se em um bom estado geral. No entanto, após uma semana 

de pós-operatório, o animal apresentou descompensação de um quadro de doença renal crônica, previamente 

diagnosticado, e necessitou de internação para cuidados intensivos, vindo à óbito 10 dias após o procedimento 

cirúrgico. 

Caso 2 

Uma fêmea, da espécie felina, de cinco anos de idade, sem raça definida, compareceu para atendimento 

em uma clínica veterinária na cidade de Patos de Minas (MG), com o histórico de apresentar um pequeno 

nódulo na região tóraco-lateral esquerda, com evolução de seis meses. A proprietária relatou que o nódulo 

surgiu há aproximadamente 28 meses após a aplicação da vacina (quadrupla) contra rinotraqueíte viral felina, 

calicivirose, clamidiose e panleucopenia. Ao exame físico foi observada massa firme, irregular, aderida, não 

ulcerada, medindo um centímetro de diâmetro em seu maior eixo. Foi realizado exame citológico e o resultado 

foi negativo para neoplasia maligna, sendo sugestivo de infiltrado inflamatório crônico. Optou-se então pelo 

tratamento medicamentoso, por via oral, a base de prednisolona 5mg/kg a cada 24 horas, durante cinco dias. 

Após um mês, observou-se importante progressão da lesão previamente constatada, que passou a medir 

8,0 cm em seu maior eixo e ulcerações já estavam presentes. A paciente foi submetida à exérese cirúrgica, 

durante o procedimento, observou-se que a massa apresentava caráter infiltrativo e aderência na musculatura 

local, não sendo possível sua excisão completa. O material excisado foi encaminhado para análise 

histopatológica, cujo diagnóstico foi compatível com sarcoma de aplicação felino. Quarenta dias após a excisão 

da massa, houve recidiva local. Durante a reavaliação constatou-se a presença de uma massa ulcerada com mais 

de cinco cm de diâmetro em seu maior eixo. A ultrassonografia abdominal revelou alterações em linfonodos 

mesentéricos, sugestivas de processo metastático. A paciente foi submetida a quimioterapia paliativa com 

Doxorrubicina (25 mg/m², via endovenosa, a cada 21 dias) e Ciclofosfamida (150 mg/m², via oral, nos dias 1, 

2 e 3 após a administração da doxorrubicina).  

Durante as reavaliações clínicas da paciente observou-se redução de 50% do volume da massa, que 

manteve-se estável até a quinta sessão. Contudo, durante a reavaliação clínica, previa à sexta sessão 

quimioterápica, constatou-se que o animal apresentava progressão da doença. Diante do quadro, optou-se por 

iniciar a quimioterapia metronômica com administração oral a cada 24 horas, de Ciclofosfamida 15 mg/m² e 

Piroxicam 0,3mg/kg, a cada 48 horas. Após 20 dias do início do tratamento metronômico, a massa tumoral 

ainda apresentava progressão, então optou-se pela realização de nova ressecção cirúrgica, visando a qualidade 

de vida da paciente. Na reavaliação clínica 10 dias após o segundo procedimento cirúrgico, a paciente não 
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apresentava sinais de recidiva da massa e a quimioterapia metronômica foi mantida, conforme previamente 

citado. 

 

Discussão 

Os felinos apresentados nestes relatos são fêmeas, sem raça definida, com 12 e 5 anos de idade, 

respectivamente. Não existe predisposição racial ou sexual para os SAF, entretanto são neoplasias 

diagnosticadas em animais com idade média de 8 anos, em comparação a outros tipos de sarcomas (média de 

11 anos) (Doddy et al., 1996). De acordo com Ladlow (2013) a biópsia é o procedimento de primeira escolha 

para diagnóstico dos SAF, mas a biópsia excisional deve ser vista com cautela, pois a remoção incompleta 

desses sarcomas pode aumentar o risco de recorrência local (Leonardos, 2006), como foi observado no caso 2.  

No caso 1 o tratamento de escolha foi a cirurgia com amplas margens de segurança, como recomendado 

na literatura. Preconiza-se, que o tratamento cirúrgico seja realizado o mais cedo possível, de maneira que se 

consiga retirar todo o tumor, incluindo três a cinco centímetros de margens cirúrgicas livres em todos os planos 

cirúrgicos (Morschbacher et al., 2011).  

Em torno de quarenta dias após a excisão da massa no Caso 2, o animal apresentou recidiva e 

posteriormente metástases. Cerca de um terço dos felinos com sarcoma de aplicação manifestam recidiva 

(Ladlow, 2013) geralmente nos primeiros 6 meses após a cirurgia (Paula et al., 2015). Segundo Paula et al. 

(2015) a probabilidade de ocorrer metástases aumenta em felinos com tumores recorrentes.  Na tentativa de 

conter a evolução da doença, a paciente foi submetida ao tratamento antineoplásico a base de Doxorrubicina e 

Ciclofosfamida, como preconizado por Carneiro (2012). 

 

Conclusão 

 

O presente estudo descreveu dois casos de sarcoma de aplicação felino com duas abordagens 

diagnósticas diferentes que podem influenciar o curso da doença. A realização de biopsia incisional e 

tomografia computadorizada contribuem significativamente para o planejamento cirúrgico. A excisão tumoral 

sem margens cirúrgicas pode ter sido um fator decisivo na ocorrência de recidivas e metástases.  
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relato de caso 
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Introdução 

 A papilomatose canina é uma enfermidade neoplásica viral marcada pelo desenvolvimento 

proliferativo de massas denominadas papilomas. Sua etiologia está relacionada ao vírus Papillomavirus, 

considerado um vírus oncogênico e contagioso, descrito em várias espécies animais (WITHROW, 2007). Os 

papilomas são neoplasias benignas que se originam no epitélio escamoso podendo provocar lesões cutâneas e 

orais. Sua apresentação se dá na forma de nódulos solitários ou múltiplos de aspecto verrucoso, superfície 

áspera e escura (BESERRA, 2014; DALECK, 2009). Por se tratar de uma neoplasia de caráter contagioso, 

comumente encontra-se em animais jovens e imunossuprimidos, a transmissão ocorre por contato direto com 

o período de incubação de quatro a seis semanas (WITHROW, 2007; DALECK, 2009). 

 Em sua manifestação oral, a papilomatose pode acometer lábios, boca e posteriormente se propagar 

para palato, bochechas, língua e faringe (DALECK, 2009), sendo comum queixas de halitose, ptialismo, 

hemorragia e discreta dificuldade para se alimentar, com baixa incidência de problemas graves relacionados 

(WITHROW, 2007; BREDAL, 1996). Casos mais preocupantes podem ocorrer quando há obstruções 

associadas, causando comprometimento do estado geral do animal (BREDAL, 1996). 

 O diagnóstico da papilomatose pode ser realizado por diversos métodos como detecção viral, 

histopatologia, imunohistoquimica, microscopia eletrônica e técnicas moleculares (DALECK, 2009; 

BREDAL, 1996), no entanto rotineiramente é comum o diagnóstico baseado nos achados clínicos. O tratamento 

na maioria dos casos não é realizado uma vez que a taxa de remissão espontânea é elevada e a eficácia dos 

métodos terapêuticos ainda é controversa, sendo realizado apenas em casos específicos em que há risco a saúde 

do animal. A remissão espontânea tende a ocorrer entre quatro a oito semanas após o surgimento das lesões, 

porém existem casos de regressão incompleta ou cronicidade, com lesões permanecendo por mais de 24 meses 

(WITHROW, 2007). Nos casos em que o tratamento é necessário ele pode ser realizado por meio de excisão 

cirúrgica simples, criocirurgia, eletrocauterização, laser cirurgia, vacina autógena e técnicas homeopáticas. O 

uso de quimioterápicos sistêmicos não demonstra eficácia na regressão tumoral (WITHROW, 2007). 

 Acerca do aspecto reconstrutivo, as técnicas cirúrgicas reconstrutivas têm se tornado cada vez mais 

presentes na medicina veterinária, e algumas de suas principais aplicações incluem a reconstrução tecidual 

causada por traumatismos e a reconstrução tecidual após ressecção tumoral (HEDLUND, 2008; SCHEFFER, 
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2013). Para lesões extensas é comum a utilização de enxertos ou retalhos, sendo os retalhos definidos como um 

transplante tecidual em que o tecido mantém a sua nutrição através da área doadora por um certo período 

(ANGELI, 2006). No presente relato optou-se pela utilização de um retalho cutâneo pediculado para recobrir a 

lesão causada pela miíase, além das técnicas cirúrgicas utilizadas no tratamento da papilomatose. 

Objetivo 

 Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de um canino no qual foram empregadas técnicas 

cirúrgicas para correção de deformidade facial e tratamento de papilomatose oral, demonstrando uma opção 

terapêutica eficaz para casos semelhantes. 

Relato de caso 

 Animal resgatado, de idade e raça desconhecidos foi atendido no hospital veterinário da Universidade 

Federal de Goiás com diagnóstico de papilomatose na face acometendo lábios, palato, língua e com perda de 

parte da fossa nasal esquerda devido a miíase. Foi relatado que os nódulos se disseminaram em evolução rápida 

e que no momento do resgate, que ocorreu cerca de três semanas antes da consulta, estes não estavam presentes. 

 O animal apresentava todos os parâmetros vitais normais, e ao exame físico não foi notada nenhuma 

outra alteração. Foram realizados hemograma e perfil bioquímico sérico com análise de alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, ureia e creatinina, evidenciando uma discreta leucocitose sem 

nenhuma outra alteração associada, além de radiografia de tórax, que também não evidenciou sinais de 

alteração. 

 

Figura da esquerda (figura 1): Animal no momento do resgate, ainda sem a presença das lesões. 

Figura da direita (figura 2): Animal com lesões de papilomatose, três semanas após o resgate. 

 

 O animal foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos distintos. No primeiro foram utilizadas 

técnicas de criocirurgia e eletrocauterização com o intuito de diminuir o volume de nódulos presentes. No 

segundo foi empregada técnica de eletrocauterização para remover os nódulos restantes e a técnica de flap de 

avanço para realizar a reconstrução da face do animal. Ambos os procedimentos foram associados a excisão 

cirúrgica simples para remoção de parte dos nódulos. 
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Figura da esquerda (figura 3): (A) Animal após criocirurgia e eletrocauterização; (B) Animal após 

eletrocauterização e técnica de flap para reconstrução da face. 

Figura da direita (figura 4): (A) Ferida cirúrgica quatro semanas após o segundo procedimento visão lateral; 

(B) Ferida cirúrgica quatro semanas após o segundo procedimento visão frontal. 

 Após a segunda cirurgia o animal se recuperou totalmente, não sofrendo novas recidivas. A 

reconstrução facial também não apresentou nenhum tipo complicação no pós cirúrgico. 

Discussão 

 O presente relato demonstra um caso em que a localização e quantidade de lesões determinou 

comprometimento ao estado geral do animal, sendo necessária intervenção cirúrgica apesar de a doença se 

tratar de uma neoplasia benigna e de caráter auto limitante. Quanto ao método escolhido, apesar de ainda haver 

controvérsias relacionadas a eficácia dos tratamentos, o uso de criocirurgia relacionada a excisão cirúrgica 

simples e eletrocauterização demonstraram bons resultados, em concordância com a literatura. 

 A técnica cirurgica utilizada para a reconstrução facial também se mostrou eficaz, não apresentando 

nenhuma alteração ou complicação no pós cirúrgico e corroborando com a literatura, que descreve como 

vantagem em se utilizar o retalho cutâneo pendiculado a manutenção do suprimento sanguíneo através do 

pedículo do retalho, que melhora a aceitação do tecido (HEDLUND, 2008). 

 A ausência de lesões no momento de resgate do animal, e o seu aparecimento posteriormente as três 

semanas sugere que o animal já se encontrava infectado, porem o vírus provavelmente estava em período de 

latência. 

Conclusão 

 A papilomatose é uma enfermidade importante na clínica médica, e apesar de seu caráter benigno e 

auto limitante, pode trazer riscos à saúde do animal. A associação desta enfermidade com doenças 

imunossupressoras demonstra seu caráter oportunista.  

 Apesar da excisão cirúrgica simples associada a criocirurgia e eletrocauterização ter sido demonstrada 

como escolha eficaz, ainda é necessário realizar mais estudos acerca da segurança e aplicabilidade dos 
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tratamentos existentes. A técnica reconstrutiva utilizada também foi eficiente, sendo possível corrigir o dano 

tecidual proveniente da miíase de forma satisfatória fisiologicamente e esteticamente. 
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Introdução 

Os tumores ósseos primários ocorrem em 3% a 4% dos animais e geralmente acometem os animais de porte 

grande e de meia idade (1). O osteossarcoma (OSA) é o tumor ósseo mais frequentemente diagnosticado 

representando em torno de 85 % dos casos, sendo o condrossarcoma, fibrossarcoma, hemangiossarcoma, 

lipossarcoma, linfoma, mieloma múltiplo e o tumor de células gigantes, os outros 10-15% (2). 

O tumor ósseo maligno de células gigantes é bem descrito em humanos; no entanto, sua clínica e patologia não 

está bem estabelecida nos animais domésticos (cães e gatos), devido tanto a sua baixa casuística, como a sua 

semelhança histopatológica com o OSA de células gigantes (3, 4, 5). Com isso, as informações como 

incidência, predileção por raça, gênero e faixa etária, e origem são escassas na literatura e, em sua maioria, não 

definidas (1; 3). Nos seres humanos este tumor se desenvolve em indivíduos com completo desenvolvimento 

ósseo, principalmente nas epífises de ossos longos, enquanto nos cães tem-se relatado ocorrência no arco 

zigomático, no osso do metacarpo, na porção distal do úmero, na escápula, no osso acessório do carpo (6) e 

próximo a articulações de osso longos (tíbia proximal) (3,5). Ele se apresenta como uma lesão epifisária 

excêntrica, geralmente confinada ao tecido ósseo, tem a sua origem incerta, mas, provavelmente, se origina de 

células mesenquimais do estroma ósseo com produção de altos níveis de fatores ativadores de osteoclastos, o 

que lhe confere a aparência predominantemente lítica na imagem radiográfica (1, 4, 7).  A principal 

característica histológica deste tumor é a presença de duas populações celulares, uma delas é composta por 

células mesenquimais pleomórficas e a outra, por células com citoplasma amplo e múltiplos núcleos, que 

representam até 25% das células do tumor (3, 6).  

 

Objetivo  

Objetiva-se relatar o caso de um canino apresentando tumor ósseo no fêmur do membro pélvico esquerdo com 

imagem radiográfica predominantemente lítica e com diagnóstico de tumor ósseo de células gigantes.  

 

Metodologia 

Foi atendido no serviço de clínica cirúrgica de pequenos animais do hospital veterinário “Governador Laudo 

Natel” da UNESP, Jaboticabal, uma cadela da raça pastor alemão, com 12 anos de idade. O tutor relatou 

claudicação do membro pélvico esquerdo (MPE) há 30 dias e que no dia anterior à consulta observou aumentou 

de volume do membro. O paciente apresenta histórico de trauma e fratura exposta de tíbia no mesmo membro 
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acometido há três anos. No exame físico observou-se edema desde a região média de fêmur até a articulação 

tibio társica esquerda. Em região proximal de fêmur apresentou aumento de volume lateral e medial, 

arredondado e de consistência firme. A paciente demostrava dor e crepitação na palpação das articulações em 

MPE, assim como amplitude de movimento diminuída na articulação coxofemoral do mesmo membro. Além 

disso, o animal encontrava-se extremamente debilitado e caquético. 

Procedeu-se a realizar exames de sangue (hemograma, creatinina, alanino-aminotransferase, fosfatase alcalina, 

albumina), radiografias de MPE (mediolateral e craniocaudal), pelve e tórax em três projeções (laterolateral 

esquerda e direita, ventrodorsal) e ultrassom abdominal. Na avaliação hematológica foram observados discreta 

anemia normocítica normocrómica (Hto: 31,2%) e hipoalbuminemia (2,03 mg/dL). Na radiografia observou-

se acentuado aumento de volume e discreto aumento de radiopacidade de partes moles adjacentes ao fêmur, 

além de exuberante lise, desde topografia de cabeça femoral até terço médioproximal da diáfise de fêmur. 

Devido à extensa lise óssea não foi possível identificar cabeça e colo femorais, bem como terço proximal e 

médio da diáfise de fêmur, sugestivo neoplasia óssea de caráter lítico. Na radiografia do tórax não foi 

evidenciada metástase pulmonar. No ultrassom abdominal foi visibilizado aumento de volume dos linfonodos 

ilíacos mediais. Devido à forte lise no fêmur esquerdo e à alta suspeita de tumor ósseo, foi decidido amputar o 

membro afetado da paciente.  

  

Resultados 

Foi realizada amputação do membro pélvico esquerdo com desarticulação coxofemoral. O membro pélvico 

esquerdo em sua totalidade, foi encaminhado ao Departamento de Patologia Veterinária na Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista (FCAV/UNESP) para exame 

histopatológico. Os fragmentos colhidos para análise histopatológica foram fixados em solução de formol a 

10%, tamponado com fosfatos (0,15 Molar), pH 7,2, durante 24 horas. Posteriormente foram processados e 

incluídos em parafina, cortados a 5µm e corados com Hematoxilina e Eosina (6) para análise em microscopia 

óptica de luz.  

Ao exame macroscópico da peça cirúrgica, notou-se aumento de volume, que se estendia da região do joelho 

até a da articulação coxofemoral, recoberto por pele íntegra, com formato irregular, macio e flutuante em 

algumas áreas e medindo 12,5 x 12,0 x 8,2 cm. Na análise histopalógica observou-se proliferação neoplásica 

altamente celular, invasiva e formada por células mononucleares fusiformes associadas a áreas com células 

multinucleadas. As células neoplásicas mesenquimais, presentes em maior proporção no tumor, distribuíam-se 

em várias direções em moderado estroma fibroso associado a rara formação osteóide, extensas áreas de necrose 

e focos hemorrágicos. Elas eram fusiformes, com citoplasma acidófilo e moderado, núcleos alongados, 

hipercorados, com cromatina grosseiramente agrupada e com nucléolos evidentes. Presença de anisocitose e 

anisocariose moderadas e cariomegalia acentuada. Observaram-se 24 figuras de mitose em 10 CGA (Campo 

de Grande Aumento). As células gigantes, que representam a menor população, possuíam limites distintos, 
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citoplasma amplo e acidófilo, com núcleos múltiplos, que variavam de ovalados a arredondados, com cromatina 

grosseiramente agrupada e nucléolos evidentes. Anisocitose, anisocariose moderada e cariomegalia acentuadas. 

Não foram observadas figuras de mitose entre este grupo de células em 10 CGA. O diagnóstico foi de tumor 

ósseo maligno de células gigantes.  

Posterior ao diagnóstico decidiu-se começar tratamento quimioterápico 21 dias depois da amputação, baseado 

em carboplatina a cada 21 dias na dose de 300 mg/m². Antes de começar o protocolo, novas projeções 

radiográficas do tórax foram realizadas. Nas projeções laterolaterais visibilizou-se duas formações 

arredondadas, de maior radiopacidade, contornos regulares e moderadamente definidos, em posição de 3° e 6° 

espaço intercostal, medindo entre 0,7 e 1,3 cm, respectivamente, sugestivo de possíveis nódulos metastáticos. 

Nesse atual momento, a paciente encontra-se na metade do protocolo proposto.  

Discussão 

O caso aqui relatado pertence a um tipo de tumor ósseo pouco descrito. Nessa paciente, o quadro de claudicação 

apresentava evolução de 30 dias com notável perda de peso e aumento de volume do membro um dia antes da 

consulta. Sinais clínicos similares aos descritos em outros tumores ósseos (2). A imagem predominantemente 

lítica encontrada na radiografia de fêmur, poderia sugerir tumores ósseos com padrão radiográfico 

preferencialmente lítico, como linfoma ósseo ou mieloma múltiplo, porém a perda do córtex ósseo bilateral não 

constitui uma característica nesses tumores (2). O OSA por outra lado, pode apresentar tanto padrão lítico, 

proliferativo como misto, principalmente nas metáfises de ossos longos (2), e portanto era nosso principal 

diagnostico diferencial. Porém, chamava a atenção a área extensa de lise óssea, sendo posteriormente explicada 

ao fato que, os tumores de células gigantes são constituídos por células mesenquimais com alta atividade 

osteoclastica e pouca osteoblástica, produzindo ressorção óssea secundária (2,5,7). Infelizmente, não foram 

dosados os níveis de cálcio sanguíneo.  

As células gigantes podem ser encontradas em outros processos ósseos, como em um granuloma reparativo de 

células gigantes do osso (4), e também pelo fato que alguns OSA podem conter osteoclastos multinucleados 

(OSA de células gigantes), deve-se ter cautela na avaliação histopatológica de amostras destes tumores (3). 

Contudo, na medicina, a implicação clínica da diferenciação entre OSA de células gigantes e o tumor ósseo 

maligno de células gigantes parece ter limitada importância (10). Nos tumores de células gigantes, as células 

não estão associadas a matriz osteóide, bem como, apresentam discreto índice mitótico tanto na população de 

células gigantes, como na de células mesequimais (4, 5), como ocorre no presente relato. A produção de matriz 

osteóide produzida nos OSA, parece ser a chave para diferenciar essas duas doenças (10).   

Em medicina veterinária, existem só relatos deste tipo de tumor, sendo inviável determinar tempo de sobrevida 

ou prognostico (3, 6). No caso aqui descrito, o prognóstico é reservado, já que suspeita-se de metástase 

pulmonar. Devido ao surgimento dos nódulos pulmonares aos 21 dias de pós-operatório, acreditamos que esse 

tumor apresenta um curso clínico agressivo.  
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Conclusões 

O tumor ósseo maligno de células gigantes parece ter comportamento agressivo com desenvolvimento de 

metástase precoces e com característica radiográfica de lise óssea acentuada. O exame histopatológico é 

fundamental para o diagnóstico dessa neoplasia, sendo o OSA de células gigantes o principal diagnóstico 

diferencial.  
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Introdução: 

O tumor venéreo transmissível (TVT) tem como tratamento mais eficaz a quimioterapia com sulfato de 

vincristina na dose de 0,5-0,75 mg/m² por via endovenosa uma vez por semana durante aproximadamente 4 a 

6 semanas, sendo esperado nesses casos a cura completa da maioria dos animais tratados1,2. Esta neoplasia 

frequentemente pode se desenvolver concomitante a outras doenças, geralmente de causa infecciosa, onde há 

necessidade de um tratamento constante mesmo durante o período da quimioterapia3,4. Um exemplo de sinal 

clínico que comumente pode ser observado é a convulsão, esta pode ser associada a quadros de metástase 

cerebral e a epilepsia. Casos de epilepsia resultam na necessidade de tratamento constante com 

anticonvulsivantes. Vários fatores afetam o mecanismo de convulsões quando relacionado a tumores, como a 

localização do tumor, seu potencial de proliferação e qual o tipo de neoplasia é encontrado5. Quando duas ou 

mais drogas são prescritas em conjunto, interações clinicamente importantes podem ocorrer, sendo necessário 

um monitoramento clínico sempre que uma nova droga é adicionada ou removida. Casos de animais acometidos 

por doenças no qual o tratamento deve ser mantido mesmo durante o período da quimioterapia é necessário um 

maior cuidado na avaliação da interação entre as drogas que serão utilizadas. O quimioterápico de uso mais 

comum no tratamento do TVT, devido a um perfil farmacológico complexo e um índice terapêutico estreito, 

torna a avaliação dessas interações algo ainda mais fundamental1. Possuir cuidados básicos em tratamentos 

coadjuvantes pode prevenir intoxicações, resistência de ambos os fármacos, dificultando no tratamento do 

animal que consequentemente poderiam resultar até mesmo em óbito. Portanto, é necessário um conhecimento 

mais amplo em relação às características de cada doença e sobre seu fármaco de uso mais comum, prevenindo 

possíveis interações medicamentosas. 

Objetivo: 

O presente estudo teve como objetivo descrever a relação do sulfato de vincristina e drogas anticonvulsivantes 

no tratamento de um caso de TVT.  
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Relato de caso: 

Foi encaminhado para atendimento no Hospital Veterinário da UENP (Universidade Estadual do Norte do 

Paraná) um cão macho, sem raça definida, dois anos de idade, não castrado, 14,2 kg apresentando queixa de 

neoformação em genitália e histórico de tratamento para epilepsia. O animal vinha sendo tratado com 

fenobarbital há 4 meses, inicialmente na dosagem de 50 mg BID via oral, atendendo a dose referência para a 

droga de 2 a 3 mg/kg/dia6.  Após recidiva de quadro convulsivo foi recomendado pelo médico veterinário o 

aumento da dose administrada para 75 mg BID. Durante o exame físico foi evidenciado uma lesão ulcerada 

com aspecto de couve-flor e secreção sanguinolenta7, medindo aproximadamente 3,5 cm de comprimento na 

região do bulbo do pênis (Figura 1). Material para exame citopatológico e histopatológico foram coletados e 

encaminhados para o Laboratório de Anatomia Patológica da UENP para diagnóstico. O exame citológico 

revelou a presença de células redondas com presença de vacúolos intracitoplasmáticos compatíveis com tumor 

venéreo transmissível8,9. Confirmado o diagnóstico iniciou-se o tratamento com sulfato de vincristina na dose 

de 0,75 mg/m², via intravenosa, a cada 7 dias2,10. Três dias após a primeira sessão o animal voltou a apresentar 

quadro convulsivo, sendo recomendado pelo médico veterinário responsável do controle com o fenobarbital 

um aumento na dosagem de 75 mg para 100 mg BID estabilizando novamente o quadro. As sessões de 

quimioterapia foram suspensas, para avaliação sérica na dosagem do fenobarbital para posteriormente dar 

continuidade ao tratamento quimioterápico, pois cuidados relacionados a interação medicamentosa devem ser 

realizados para evitar resistência a droga6,11.  

 

   

Figura 1: Lesão ulcerada em aspecto de “couve-flor” em bulbo peniano. 

 

 

Discussão:  

O crescente uso de medicamentos e terapias complementares no tratamento de pacientes cancerígenos tem 

aumentado diariamente, fato esse que permite maneiras mais diversas de interações medicamentosas, sendo 

necessário um cuidado muito maior com o paciente a ser tratado12. Em muitas situações as interações 

prejudiciais podem ser facilmente evitadas apenas por uma seleção alternativa de fármacos ou, em outros casos, 
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por ajustes preventivos na dosagem do fármaco. No entanto é necessário um maior cuidado com os fármacos 

que são potentes indutores de CYP 450 3A4 e da glicoproteína-P para que não seja prejudicial em ambos os 

tratamentos13.  

A co-administração com potentes indutores de CYP 450 3A4 e / ou glicoproteína-P pode diminuir 

significativamente as concentrações plasmáticas dos alcalóides de vinca, particularmente do sulfato de 

vincristina, os quais são substratos da isoenzima microssômica hepática (isoenzimas são enzimas responsáveis 

pelo metabolismo de fármacos no fígado) e do transportador de efluxo intracelular (função da glicoproteína-

P), portanto a utilização do sulfato de vincristina com potencializadores de CYP 450 3A4 e / ou indutores de 

glicoproteína-P podem conduzir a um controle insuficiente tanto do tumor como da epilepsia ou dos efeitos 

tóxicos de ambos os agentes, sendo assim, quando administradas em conjunto podem afetar a absorção de 

ambas as drogas pelo fígado ou de sua eliminação, alterando seu volume de distribuição12-14-15. 

 

Conclusão:  

O tratamento de pacientes epilépticos que possuem o tumor venéreo transmissível deve ser acompanhado, 

sendo necessário saber qual a prescrição correta das drogas anticonvulsivantes, assim como do quimioterápico 

que será administrado. Portanto, a chave para uma boa gestão é informar exaustivamente o cliente sobre 

potenciais efeitos indesejados e de cuidadosos ajustes na administração da terapia utilizada com base no estrito 

controle da resposta clínica que o animal apresentará. 
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Introdução  

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de células redondas, contagiosa, que normalmente 

acomete a genitália de cães. A principal forma de transmissão ocorre pela implantação de células tumorais em 

tecidos lesionados. Metástases são raras e pouco relatadas, normalmente associadas com deficiência de 

imunidade, grande debilidade do animal, podendo ser observados em diversos órgãos1. O diagnóstico pode ser 

realizado pelo exame histopatológico ou citopatológico, sendo o exame citopatológico bastante eficaz no 

diagnóstico dessa neoplasia, além permitir a classificação do TVT em padrão linfocitóide, plasmocitóide e 

misto, classificação esta que tem sido utilizada para auxiliar a inferir um comportamento biológico mais 

agressivo e /ou pior resposta ao tratamento quimioterápico convencional 2,3. A terapia convencional com o 

sulfato de vincristina é eficaz em 90% dos casos, contudo atualmente o número de casos resistentes à 

quimioterapia vem aumentando, e o TVT em localizações extragenitais tem apresentado um comportamento 

mais agressivo quando comparado à forma genital4. Com isso novas terapias adjuvantes devem ser avaliadas. 

Recentemente, novas pesquisas vêm sendo realizadas com o uso de inibidores de cicloxigenase-2 (COX-2), no 

tratamento de neoplasias em seres humanos e animais, pois sabe-se que a superexpressão de COX-2, 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e progressão de tumores 5. O Meloxicam pertence a 

essa classe de fármacos e há diversos mecanismos relacionados com seu provável efeito antineoplásico, dentre 

eles acredita-se que o principal é a inibição da síntese de prostaglandinas e efeitos pró-apoptóticos e 

antiangiogênese6. O TVT apresenta expressão de COX-2, a partir disso, sugere-se que inibidores de COX-2 

podem ser utilizados como terapia adjuvante para diminuir o número de sessões de quimioterapia, ou auxiliar 

no tratamento de casos mais resistentes. 

Objetivo 

O objetivo deste estudo foi relatar, em uma cadela, um caso de TVT metastático, onde se associou o Meloxicam 

(inibidor de COX-2) ao tratamento quimioterápico convencional com sulfato de vincristina.  

Relato de caso 

Foi atendido no setor de Clínica Médica de Pequenos Animais da UENP (Universidade Estadual do Norte do 

Paraná) um cão fêmea, SRD, adulto, apresentando ao exame clínico uma neoformação ulcerada com presença 
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de secreção serosanguinolenta em mucosa vulvar e nódulos subcutâneos, medindo entre 0,5 e 3,0 cm, 

multifocais a coalescentes distribuídos por toda a cadeia mamária, não aderidos, não ulcerados; com tempo de 

evolução de aproximadamente 5 meses (figura A). O estadiamento clínico foi realizado pelo hemograma 

completo, testes bioquímicos e exames de imagem, aos quais revelaram alterações hepáticas inespecíficas. Foi 

realizado a citologia aspirativa por agulha fina dos tumores onde se observou células redondas, de citoplasma 

vacuolizado, basofílico e com núcleos centrais ou deslocados à periferia, possuindo cromatina grosseira e 

nucléolo grande e central, caracterizando um tumor venéreo transmissível plasmocitóide. O tratamento foi 

realizado com sulfato de vincristina, via intravenosa, na dose de 0,75 mg/m2 a cada 7 dias. Juntamente a 

quimioterapia convencional foi feita a terapia adjuvante com Meloxicam, via oral, na dose de 0,2 mg/kg no 

primeiro dia, seguida por uma dose de manutenção de 0,1 mg/kg a cada 24horas, durante todo o tratamento. 

Para avaliar possíveis alterações hematológicas induzidas pelo quimioterápico o paciente foi semanalmente 

avaliado pelo hemograma. Após seis sessões de quimioterapia, para a liberação do animal fez-se novamente o 

exame citológico que confirmou a ausência de células tumorais viáveis, portanto regressão tumoral. Após dois 

meses o animal retornou para consulta com apatia, anorexia e aumento de volume globo ocular direito. O exame 

oftalmológico identificou buftalmia com edema corneano, neovascularização, hemorragia corneana, pressão 

intraocular de 50 mmHg e fluoresceína positiva. No exame ultrassonográfico ocular observou-se evidências de 

luxação anterior do cristalino e hemorragia em câmara vítrea, sendo indicado tratamento para glaucoma. No 

entanto depois de uma semana, o animal retornou novamente apresentando sinais neurológicos severos e, 

considerando o quadro clínico optou-se pela eutanásia. Foi realizada necrópsia, onde durante a abertura da 

cavidade abdominal foram observados nódulos esplênicos multifocais generalizados medindo entre 0,5 a 1,5 

cm e esbranquiçado ao corte; fígado com áreas esbranquiçadas multifocais localizadas em bordos dos lóbulos 

hepáticos (figura B). No cérebro após secção sagital foi observado uma massa medindo 2 cm, localizado entre 

as regiões de diencéfalo, hipotálamo, mesencéfalo e ponte (figura C).  O globo ocular direito apresentava 

neoplasia de câmera anterior que acarretava em glaucoma e hifema, com neoformação em íris medindo 

aproximadamente 1,5 cm. Durante a necrópsia foram coletados fragmentos para exame microbiológico e 

confeccionadas lâminas para exame citopatológico. Na amostra citopatológica da neoformação ocular e 

cerebral observou-se células características de TVT. Nas amostras de baço e fígado observou-se um processo 

inflamatório piogranulomatoso e no exame microbiológico revelou colônias de Aspergillus spp.  
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Discussão 

A localização extragenital de TVT no tecido mamário é incomum, por essa razão normalmente o TVT não é 

incluído como suspeita diagnóstica7, entretanto devido a relatos de metástase para o tecido mamário, é 

importante para o clínico sempre incluir o diagnóstico diferencial para esta neoplasia, principalmente em áreas 

endêmicas. Outro fator é a importância da realização de um estadiamento clínico minucioso, principalmente 

em casos onde já são observadas mestástases, sendo a realização de tomografia ou ressonância magnética os 

exames mais indicados para realizar a detecção de metástases em estágio inicial, pois a existência de 

micrometástases em globo ocular ou cérebro resultam em um pior prognóstico para o paciente, já que esses 

locais possuem barreiras que dificultam a chegada do quimioterápico8. A classificação citomorfológica de TVT 

plasmocitóide em sítios extragenitais têm apresentado maior caráter de malignidade e maior resistência aos 

quimioterápicos2. Pacientes metastáticos devem ser considerados como animais potencialmente 

imunocomprometidos e, portanto suscetíveis a outras doenças, principalmente as infecto-contagiosas, e essas 

podem prejudicar a resposta ao tratamento4. A manifestação de um quadro de aspergilose visceral está associada 

a quadros de imunossupressão9. Silva et al. observaram a expressão de COX-2 em diversas amostras de TVT e 

sugeriram essa ocorrência devida sua ação na promoção da angiogênese, já que são tumores altamente irrigados 

e hemorrágicos. Os AINES ou inibidores de COX-2 aumentam a eficácia da quimioterapia e contribuem para 

remissão e estabilização neoplasias, então, em casos de neoplasias resistentes a quimioterápicos pode-se 

associar os inibidores de COX-2 a terapêutica6. 

Conclusão 

Com esses dados foi possível concluir que o TVT pode metastatizar para glândula mamária, globo ocular e 

cérebro. E pode ter concomitância com outras enfermidades em decorrência da imunossupressão. O exame 

citológico, principalmente em países endêmicos, é indicado para o diagnóstico diferencial inicial de outras 

Figura A – Nódulos subcutâneos, multifocais, distribuídos por toda a cadeia mamária; Figura B – Fígado com 

áreas multifocais, esbranquiçadas e deprimidas em lobo lateral esquerdo, lateral e medial direito; Figura C – 

Cérebro com neoformação neoplásica (TVT) medindo 2,0 x 1,5 cm em encéfalo destruindo e comprimindo região 

de diencéfalo e tálamo. 
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afecções inflamatórias e neoplásicas da mama. O tratamento com sulfato de vincristina associado ao inibidor 

de COX-2 mostrou-se eficaz para metástases onde a quimioterapia teve acesso, entretanto órgãos como 

encéfalo e globo ocular não apresentaram regressão, devido à impossibilidade do quimioterápico atravessar as 

barreiras desses órgãos.  
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Introdução 

As feridas traumáticas em cães e gatos são frequentes na rotina clínica-cirúrgica veterinária, podendo 

ocasionar perda da função anatômica e fisiológica da região lesionada (SILVA, 2012). São comumente 

classificadas de acordo com a presença de infecção, em ferida limpa, limpa-contaminada, contaminada e 

infectada, sendo úteis para determinar qual o melhor tratamento para um dado ferimento (PAVLETIC, 2010). 

Os curativos são uma forma de tratamento das feridas cutâneas e sua escolha depende de fatores 

intrínsecos e extrínsecos. O tratamento das feridas cutâneas é dinâmico e depende, a cada momento, da 

evolução das fases de cicatrização. Atualmente são inúmeras as opções de curativos existentes no mercado 

(FRANCO E GONÇALVES, 2008). 

O polihexametileno biguanida (PHMB) é um antisséptico do grupo da clorexidina com amplo espectro 

de ação, baixa toxicidade, com princípios desinfetantes, sanitizantes e para realização de curativos (SALAS, 

2006; SWAIM et al., 2011). É amplamente descrito na medicina humana como profilaxia, tratamento, inibindo 

o crescimento microbiano e na absorção de secreções. 

Objetivos 

Descrever um conjunto de casos de feridas cutâneas em cães cujo tratamento baseou-se na utilização de 

PHMB. 

Metodologia 

Foram atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF), quatro cães de diferentes raças com histórico de atropelamento, sendo observada feridas traumáticas 

em região de membro com grande perda tecidual e exposição óssea.  

A conduta terapêutica baseou-se na estabilização do animal seguido do protocolo de antissepsia da ferida, 

com tricotomia ampla da região circunscrita a lesão. Foi realizada uma primeira etapa de limpeza com lavagem 

abundante a base de água e clorexidine para desbridamento das áreas desvitalizadas, segunda etapa de lavagem 

com solução fisiológica estéril, uma terceira etapa com aplicação de PHMB líquido 0,1% por 5 minutos e uma 

quarta etapa para recobrimento da lesão com Kerlix (atadura seca embebida com PHMB) e Hidrogel, sendo 

todos os animais submetidos ao mesmo tratamento até a fase de cicatrização. 
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Após 24 horas ocorreu a primeira troca de curativos, seguindo o mesmo protocolo de antissepsia durante 

uma semana com trocas diárias. Na segunda semana as trocas de curativos passaram a ser realizadas a cada 48 

horas. Posteriormente a este período seguiu-se uma conduta terapêutica individual para o tratamento.  

O paciente Max, SRD, seis anos foi submetido a um procedimento de enxerto livre no membro anterior 

esquerdo e após foi realizada a cobertura com Kerlix por cinco dias e posterior troca a cada três dias. No 

paciente Bimba, SRD, cinco anos foi instituída o tratamento com Alginato de Cálcio após 10 dias de curativo 

com Kerlix e Hidrogel. As pacientes Linda, da raça Pitbull, seis anos e Princesa, da raça poodle, sete anos, que 

apresentava fratura exposta prosseguiram seus tratamentos com trocas de curativo a cada 24 horas na primeira 

semana e a cada 48 horas na segunda semana até completa cicatrização. 

Resultados e Discussão 

A utilização de gaze Kerlix como bandagem curativa teve o efeito antisséptico necessário para manter a 

região lesionada livre de contaminação e não interferindo na reepitelização celular (Figura 1, 2, 3 e 4).  

 

Figura 1. A) Aspecto de membro anterior esquerdo no primeiro dia de tratamento B) Aspecto da ferida sete 

dias do início do tratamento  C) Desbridamento da ferida anterior ao procedimento de enxerto livre D) Enxerto 

livre da ferida  E) Aspecto da lesão cinco dias após enxertia F) Aspecto da lesão 18 dias após enxerto G) 

Aspecto da lesão 30 dias após enxerto H) Aspecto da ferida no final de tratamento. 
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Figura 2. A) Aspecto de membro posterior direito no primeiro dia do tratamento B) Terceiro dia de tratamento 

C) Dez dias de tratamento D) Doze dias de tratamento E) Vinte e quatro dias de tratamento 

 

Figura 3. Evolução em sete dias de tratamento, sendo A primeiro dia e D último dia.  

 

Figura 4. A) Ferida em membro posterior esquerdo no primeiro dia de tratamento B) Sete dias após curativo  

 

Salas (2006) em seu estudo observou que a utilização de bandagem embebida em solução PHMB 0,1% 

funciona como barreira biológica contra agentes patogênicos, inibindo o crescimento de bactérias nas áreas 

onde é aplicado, bem como impedindo a penetração de microrganismos, criando simultaneamente um ambiente 

favorável à proliferação da flora normal, além de manter sua atividade por até 72 horas, mostrando-se vantajoso 

por permitir menores trocas de bandagens e com isso, diminuindo o estresse e a dor do paciente a cada curativo 

realizado. 

O PHMB por ser um meio seco foi capaz de manter um ambiente asséptico, livre de secreções agindo 

juntamente com o Hidrogel que auxilia no desbridamento autolítico natural promovendo a cicatrização e 

contribuindo para uma menor manipulação do membro através de bandagem que permitiu a primeira troca após 

cinco dias da aplicação de enxerto, concordando com Williams e Moores (2009), quando afirmam que a 

sobrevivência do enxerto de pele depende de fatores como assepsia cuidadosa, imobilização do enxerto na 

superfície receptora e acúmulo de quantidades mínimas de líquidos abaixo do enxerto.  

Assim como mencionado por Santos e Silva (2011), potenciais vantagens foram observadas com a 

aplicação de PHMB, permitindo um maior controle de odores, ausência de dor na aplicação e remoção dos 

curativos, significativa redução dos sinais inflamatórios e infecciosos, ausência de irritabilidade cutânea, e 

principalmente, verificando redução do tempo de cicatrização, proporcionando condições favoráveis a este.  
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Conclusão 

A bandagem curativa com gaze Kerlix se mostrou eficaz como barreira microbiana, proporcionando um 

menor tempo de cicatrização, fácil manuseio e excelente relação custo/benefício. 
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introdução 

O óleo de rícino é um subproduto extraído da semente da mamoneira (Ricinus communis l.), cujo 

principal componente é o ácido ricinoléico (90 %) (HOFFMAN et al., 2007). Na área médica, o óleo de rícino 

possui efeito purgativo, anti-inflamatório, antioxidante, germicida e, ainda, potencial em estimular fígado, a 

vesícula, o cólon e o sistema linfático (SCHNEIDER, 2003). Recentemente, o óleo de rícino tem se tornado 

alvo de estudos que buscam avaliar seus efeitos na gênese do câncer (NATARAJAN, 2005). Contudo, até o 

momento, não se têm uma resposta sobre os seus aspectos positivos ou negativos no combate ao câncer.  

Deste modo, testes biológicos que utilizam a Drosophila melanogaster como organismo modelo, 

têm sido apresentados como importante ferramenta na identificação do potencial genotóxico e 

anticarcinogênico de várias substâncias, tal como o para detecção de clones de tumores epiteliais (warts), pois 

a Drosophila possui uma alta similaridade de genes com mamíferos (FONSECA; PEREIRA, 2004). 

 

OBJETIVO 

Avaliar o efeito carcinogênico do óleo de rícino, por meio do teste para detecção de clones de 

tumores epiteliais (warts) em células somáticas de Drosophila melanogaster.  

 

METODOLOGIA 

O tratamento foi realizado utilizando larvas de terceiro instar resultantes do cruzamento entre 

fêmeas virgens wts/TM3, Sb1 com machos mwh/mwh, as quais foram submetidas ao tratamento crônico de 48h 

com três diferentes concentrações isoladas de óleo de rícino (0,5%, 1% e 1,5%) diluídas em Tween 80 a 1%. 

Também foi incluído um controle negativo (Tween 80 a 1%) e um controle positivo utilizando doxorrubicina 

(DXR 0,4mM). Após o período de metamorfose das larvas, os indivíduos adultos foram coletados e transferidos 

para frascos, devidamente identificados, contendo etanol a 70%. Apenas as moscas de pelos longos e finos 
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foram analisadas, ou seja, somente as moscas portadoras do genótipo (wts +/+ mwh) quanto à presença do 

tumor. As moscas que apresentaram pelos curtos e grossos foram desprezadas, uma vez que não possuíam o 

gene em estudo. Após a análise desses indivíduos em lupa estereoscópica, foram avaliadas as diferenças 

estatísticas entre a frequência de tumor nas concentrações testadas e nos controles (positivo e negativo). As 

análises foram feitas utilizando o teste U, não paramétrico, de Mann-Whitney, com nível de significância p ≤ 

0,05. 

RESULTADOs  

O presente trabalho fez uso do teste para detecção de clones tumores epiteliais em células 

somáticas de Drosophila melanogaster para avaliar o potencial carcinogênico de diferentes concentrações do 

óleo de rícino (0,5%, 1% e 1,5%), no qual utilizou-se como controle negativo o Tween 80 a 1% e como controle 

positivo DXR 0,4 mM. Foram analisados 150 indivíduos de cada concentração e os resultados dessa análise 

estão apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1. Frequência de clones de tumor observados em Drosophila melanogaster, heterozigota para o gene 

supressor de tumor wts, tratadas com diferentes concentrações de óleo de rícino em concentrações isoladas. 
 

Tratamentos 
Número de 

moscas 

analisadas 

Número de tumores analisados   

Óleo de 

Ricino 

(%) 

DXR 

(mM) 
Olho Cabeça Asa Corpo Perna Halter Total 

Frequência 

(Nº de 

tumores/mosca) 

0 0 150 1 6 4 13 7 0 31 0,21  

0 0,4 150 18 44 168 88 59 25 402 2,68 * 

0,5 0 150 1 16 10 7 6 0 40 0,27  

1,0 0 150 0 8 6 3 4 0 21 0,14  

1,5 0 150 0 4 6 4 3 0 17 0,11  

Diagnóstico estatístico de acordo com o teste de Mann-Whitney. Nível de significância p ≤ 0,05. 

* Valor considerado diferente do controle negativo (p < 0,05). 

DXR, doxorrubicina. 

 

Conforme apresentado na Tabela 1, os indivíduos tratados, apenas, com Tween obtiveram uma 

baixa frequência de tumores devido à predisposição genética da Drosophila melanogaster. Assim, ao analisar 

a frequência de tumores dos indivíduos tratados apenas com DXR é possível notar um aumento significativo 

(p<0,05) na frequência de tumores, quando comparado ao controle negativo, indicando que a DXR apresenta 

potencial na indução de tumores (Figura 1). Contudo, ao avaliar os resultados dos indivíduos tratados com as 

diferentes concentrações do óleo de rícino, é possível observar que nenhuma das concentrações testadas 

apresentaram aumento significativo (p>0,05) na frequência de tumores, quando comparadas ao controle 

negativo. 
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Figura 1- Expressão de tumor em diferentes segmentos da Drosophila melanogaster (representado pelas 

setas). A. Tumor na asa. B. Tumor no corpo. 

 
Fonte: Laboratório de Citogenética e Mutagênese do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM 

 

 DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados, no presente estudo, permite sugerir que o óleo de rícino não possui 

efeito carcinogênico, pois as concentrações testadas não foram capazes de promover aumento significativo na 

frequência de tumores quando comparado com o controle negativo. Tal resultado corroboram com os estudos 

de Rowe, Sheskey e Owen (2006), que demonstraram que derivados do óleo de rícino não exibem efeitos 

tóxicos ou irritativos em testes de toxicidade crônica e aguda em animais experimentais. Hirai et al. (1994) 

também demonstraram, por meio do teste de micronúcleo,  que o óleo de rícino hidrogenado não apresentou 

efeito genotóxico em ratos, onde utilizaram como grupo controle solução salina fisiológica e Mitomicina C. 

Posteriormente, durante um estudo de aberração cromossômica em células V79 de hamsters chineses, 

utilizando como controle positivo Mitomicina C e Dimetilnitrosamina, demonstraram novamente seu efeito 

não genotóxico.  

Neste contexto, a ausência de efeito carcinogênico encontrada pode estar relacionada com as 

propriedades antioxidantes do composto testado. De acordo com Oloyede (2012), o óleo de rícino possui efeito 

antioxidante, pois em seus estudos, mesmo em baixas concentrações (0,00625 mg/mL), o ácido ricinoléico, 

principal componente do óleo de rícino, demonstrou capacidade em inibir, in vitro, a oxidação induzida pelo 

ferro, além de ser eficiente no sequestro de radicais hidrogênio e peróxido de hidrogênio. Bianchi e Antunes 

(1999) complementam que substâncias com potencial antioxidante são capazes de interceptar os radicais livres 

gerados pelo metabolismo celular ou por agentes exógenos, evitando assim a formação de lesões e perda da 

integridade celular. Shan, Aw e Jones (1990) também ressaltam que os antioxidantes podem inibir o processo 

de lipoperoxidação, o qual está associado aos mecanismos de envelhecimento, de câncer e à exacerbação da 

toxicidade de xenobióticos. 

 

conclusão 

Em conclusão, esse estudo demonstrou que, nessas condições experimentais, o óleo de rícino não 

possui efeito carcinogênico em células somáticas de Drosophila melanogaster. Contudo, novos estudos devem 

ser conduzidos para explorar as propriedades biológicas do óleo de rícino na área oncológica. 
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TRICOEPITELIOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO  

Em busca de melhorias na sanidade, prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasmas, a oncologia 

veterinária vem se destacando cada dia mais entre as diversas áreas existentes na clínica de pequenos animais 

(NAGATA et al., 2014).  As neoplasisas cutâneas de cães e gatos são frequentemente diagnosticadas 

(MORRIS; DOBSON, 2007), uma vez que a pele é o maior órgão do corpo e está propícia às formações 

neoplásicas devido a exposição direta a fatores oncogênicos (MEDLEAU; HNILICA, 2009).  

Quanto aos tipos de neoplasias que acometem os cães, 67,6% destas são localizadas na pele, seguido 

por neoplasias de glândula mamária, representadas por 15,1% (DE NARDI et al., 2002; SOUZA et al., 2006). 

 Os tricoepiteliomas são frequentemente alopécicos ou ulcerados, isolados e raramente multicêntricos 

(CONCEIÇÃO; LOURES, 2016).  A malignidade deste tipo tumoral é incomum e apresenta nódulos 

infiltrantes, que envolvem a derme e tecido subcutâneo, podendo ocorrer metástase. Possui diferenciação tanto 

matricial quanto na bainha da raiz interna do pelo, sendo indistinguível dos outros tumores invasivos da pele 

(GOLDSCHIMIDT; HENDRICK, 2002).  

 

OBJETIVO 

Diante da escassa literatura sobre o assunto e por se tratar de uma neoplasia rara, objetivou-se relatar 

caso de tricoepitelioma maligno em um cão. 

 

METODOLOGIA (RELATO DE CASO) 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba – UNIUBE, um cão macho, da raça 

poodle, de 14 anos, de 9,9 kg. Na avaliação física do animal observou-se uma ferida aberta no flanco esquerdo 

com evolução de sete meses. Macroscopicamente caracterizada por aspecto vegetativo, de consistência firme e 

coloração castanho-esbranquiçada, a lesão de aproximadamente quatro centímetros de diâmetro apresentou-se 

mailto:vet.reis@outlook.com
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ulcerada, não aderida à musculatura e não responsiva a tratamentos tópicos ou sistêmicos. O exame radiográfico 

foi realizado, o qual sugeriu ausência de metástase pulmonar.  

O procedimento de escolha de tratamento foi a exérese excisional da lesão, realizada com margens de 

segurança de 1,5 centímetros posteriores a área enegrecida que circundava a ferida. O fragmento cutâneo de 

3,5 x 0,9 x 0,7 centímetros foi acondicionado em frasco estéril com solução tamponada de formol 10% e 

posteriormente encaminhado para análise histopatológica.  

 

RESULTADOS  

A avaliação histopatológica revelou neoplasia folicular maligna em derme, caracterizada por massas 

em porção intradermal, multilobulada, composta por ilhas de células epiteliais com moderado pleomorfismo 

nuclear com núcleo hipercorado e numerosas figuras de mitose, com porção central exibindo diferenciação 

tricogênica e áreas necróticas, separadas por um estroma fibroso, caracterizando tricoepitelioma maligno.  

Margens cirúrgicas estavam livres de células neoplásicas.  

 

DISCUSSÃO  

Embora o padrão histológico seja bastante variável, a diferenciação tricogênica é a característica 

comum de todos os tricoepiteliomas, uma vez que células epiteliais neoplásicas formadoras de ilhas sustentadas 

por estroma conjuntivo ou mucinoso sofrem diferenciação em bainha externa ou interna do folículo piloso ou 

diferenciação matricial, resultando em acúmulo de queratina e formas anormais do pelo ou alopecia 

(CONCEIÇÃO; LOURES, 2016).  

Os tricoepiteliomas geralmente localizam-se na derme, podendo estender-se para o subcutâneo, o que 

os torna invasivos (GOLDSCHIMIDT; HENDRICK, 2002). Podem se desenvolver em qualquer parte do 

corpo, no entanto, são comuns na cabeça e no pescoço (MARCOS et al., 2011), assim como na região dorsal  

e membros (MEDLEAU e HNILICA, 2009).  

A raça Poodle e as raças English Springer Spaniel, Schunauzer (GOLDSCHIMIDT; HENDRICK, 

2002; SCOOT; MILLER; GRIFFIN, 2001), Basset Hound, Golden Retriever, Pastor Alemão, Cocker Spaniel 

(HNILICA, 2011) possuem predisposição para o desenvolvimento desta neoplasia. Todavia não há 

predisposição racial ou sexual. (GOLDSCHIMIDT; HENDRICK, 2002), embora alguns autores afirmem que 

cadelas castradas acima de cinco anos têm maior risco de desenvolver tricoepitelioma (CONCEIÇÃO; 

LOURES, 2016).  

A remoção cirúrgica é o primeiro tratamento sugerido para este tipo de neoplasia de pele, mas, por ser 

raro, ainda estuda-se tratamento eficaz e uma terapia quimioterápica responsiva para casos de tricoepitelioma 

maligno (HOSHINO et al., 2012; GOLDSCHIMIDT; HENDRICK, 2002). 

Apesar do caráter maligno deste tipo de tricoepitelioma e o prognóstico ser desfavorável, (DALECK 

et al, 2009), há relatados de tricoepitelioma maligno com prognóstico favorável (RASSNICK, 2007). No cão 
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do presente relato, apesar do diagnóstico de tricoepitelioma maligno, não teve recidivas tumorais após o 

procedimento cirúrgico e apresentou sobrevida de dois anos. 

 

CONCLUSÃO 

O tricoepitelioma maligno é uma neoplasia maligna rara, agressiva e com capacidade de formação de 

metástase. Todavia, o diagnóstico e tratamento cirúrgico precoce favoreceram o prognóstico do paciente.  
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INTRODUÇÃO 

Os coelhos tem se tornado cada vez mais frequentes como animais de companhia, e devido à melhores 

cuidados, esses animais vem aumentando a expectativa de vida, consequentemente a isso, problemas 

relacionados à idade avançada vêm crescendo consideravelmente. Apesar do baixo número de relatos, de 

processos neoplásicos que se desenvolveram de maneira espontânea nessa espécie, as neoplasias são 

enfermidades que tendem a surgir com o aumento da expectativa de vida1. As neoplasias mais frequentemente 

observadas em coelhos são o adenocarcinoma uterino, adenocarcinoma mamário, neoplasias testiculares, 

seguidas de linfoma e neoplasias ósseas2. 

Neoplasias cutâneas em coelhos podem ser dividas em tumores induzidos por vírus e tumores não 

induzidos por vírus. Poucos tumores cutâneos de origem mesenquimal foram descritos em coelhos dentre eles 

podemos citar lipomas, neurofibrossarcomas, mixossarcoma, fibrohistiocitoma maligno, melanoma, 

rabdomiossarcoma e inúmeros casos de linfoma 1,3.  

O rabdomiossarcoma é um tumor de músculo esquelético que surge a partir de células mesenquimais 

pluripotentes ou mioblastos estriados que pode ser classificado em embrionário, alveolar e subtipos 

pleomórficos. Estas neoplasias são consideradas raras em animais domésticos, correspondendo a menos de 1% 

de todos os tumores. Já em coelhos, até o momento somente dois casos foram relatados, e o diagnóstico 

diferencial deste tumor raro também é discutido 1,3.  
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de rabdomiossarcoma metastático de desenvolvimento 

espontâneo em um coelho de 6 anos. 

METODOLOGIA  

Foi atendido no setor de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais da UENP (Universidade 

Estadual do Norte do Paraná) um coelho, macho, SRD, seis anos, não castrado, pesando 4,6 kg. Ao exame 

físico, notou-se a presença de uma neoformação aderida, não alopécica, indolor, não ulcerada, não pigmentada, 

de consistência firme medindo 5,0 x 4,5x 5,0 cm em região de tórax direito, com crescimento rápido e evolução 

de duas semanas (Figura 1 e 2). Para obtenção do diagnóstico do caso foi coletado material para exame 

citopatológico por punção aspirativa com agulha fina. Em seguida o paciente veio a óbito, sendo encaminhado 

para exame necroscópico.            

        

                 

 

 

RESULTADOS  

O exame citológico revelou amostra altamente celular composta por células de citoplasma basofílico 

fusiforme, apresentando núcleos redondos a ovais, algumas vezes múltiplos, dispostos ao centro ou em fileiras. 

Os nucléolos, únicos ou múltiplos, encontravam-se proeminentes. Citomegalia e mitoses atípicas também 

foram observadas. Baseado nos achados citomorfológicos, concluiu-se ser uma neoplasia mesenquimal de alto 

grau de malignidade, sugestivo de Rabdomiossarcoma/Fibrossarcoma. 

Na necrópsia, ademais da neoformação torácica, foram observados dois nódulos esbranquiçados 

medindo 0,2 cm cada, em lobos pulmonares caudais e edema pulmonar. Foram coletados fragmentos da lesão 

neoplásica e dos nódulos pulmonares, e encaminhados para exame histopatológico em solução de formol a 

10%. O exame histopatológico do nódulo torácico revelou a presença de células altamente irregulares, dispostas 

Figura 1: Coelho, macho, 

SRD, seis anos, não castrado, 

com neoformação em tórax 

direito. 

Figura 2: Neoformação aderida, não alopécica, não ulcerada, de 

coloração esbranquiçada ao corte, e consistência firme medindo 5cm 

de diâmetro em região de tórax direito.  

com neoformação em região de M1. 
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em lençóis com citoplasma angular, algumas vezes fusiforme, com núcleos redondos a ovais, sendo também 

visualizados multinucleação e anisocariose, sendo as mesmas células atípicas observadas em nódulos 

pulmonares. Baseado na morfologia celular, confirmou-se diagnóstico de Rabdomiossarcoma com metástases 

em pulmão.  

 

DISCUSSÃO  

O prognóstico de rabdomiossarcoma em coelhos nos casos até o momento relatados é ruim.   Park et al 

relatam recidiva com metástase, após um mês da excisão cirúrgica, vindo a óbito por edema pulmonar. De 

acordo com Bomhard et al, as neoplasias em coelhos apresentam comportamento semelhante as neoplasias 

correspondentes em cães e gatos. Parece, portanto, viável aplicar os mesmos critérios de malignidade 1. 

De acordo com Park et al, deve ser incluído como diagnóstico diferencial lipossarcoma mixóide, 

mixossarcoma, leiomiossarcoma mixóide e schwannoma maligno. Em coelhos, os tumores mesenquimais 

cutâneos mais comuns são lipoma, mixossarcoma, schwanoma maligno, fibrossarcoma e leiomiossarcoma. 

Estes tumores ocorrem com maior frequência em coelhos machos com idade média entre 5 e 6 anos, fato que 

sugere que os hormônios sexuais podem influenciar diretamente o desenvolvimento do tumor 3. 

Neoplasias em coelhos têm sido usadas como modelo experimental para compreender a carcinogênese 

de neoplasias em seres humanos devido à semelhança na iniciação do processo de carcinogênese dos tumores, 

e possivelmente comparar comportamento biológico desses tumores. O rabdomiossarcoma em humanos tem 

comportamento agressivo semelhante ao observado nos relatos em coelhos 4 .  

A citologia por agulha fina auxilia consideravelmente no diagnóstico de triagem diferenciando 

neoplasias de processos inflamatórios ou hiperplásicos, sendo ela muitas vezes diagnóstica, entretanto o 

diagnóstico histopatológico pode ser utilizado para confirmação diagnóstico principalmente onde as neoplasias 

são pouco diferenciadas sendo necessária a realização de painel imunoistoquímico 2,5. 

CONCLUSÃO 

O Rabdomiossarcoma é uma neoplasia rara em coelhos, que vem apresentando um comportamento 

biológico frequentemente agressivo com prognóstico desfavorável, mesmo após intervenção clínica. Devido 

ao aumento do número de coelhos como animal de companhia e devido a sua correlação com as neoplasias em 

humanos é importante relatar casos desta neoplasia de desenvolvimento espontâneo.  
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