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RESUMO 

 

 

O adenocarcinoma papilífero pulmonar é uma neoplasia de origem primária, diagnosticada 

em cerca de 40% das afecções neoplásicas pulmonares e que possui uma alta ocorrência. O 

presente trabalho teve como objetivo incluir os achados clínicos, radiográficos e 

anatomopatológicos desse tipo de tumor em um canino. Foi atendido no Hospital Veterinário 

da Universidade Federal Rural da Amazônia um canino, sem raça definida, 15 anos, com 

queixa principal de tosse e dispnéia. O animal veio a óbito antes da excisão cirúrgica do tumor 

e tratamento com quimioterapia. O diagnóstico foi realizado por meio de exames de 

radiografia torácica, histopatológico pós mortem e imunohistoquímica. Foram solicitados 

hemograma e bioquímica sérica. No eritrograma não houve alterações e no leucograma houve 

linfopenia e neutrófilos discretamente aumentados. Na bioquímica sérica os encontrados 

foram a hiperalbuminemia e níveis altos nas enzimas ALT e FA. Na análise macroscópica, os 

achados foram de irregularidade na superfície pulmonar devido à presença de tecido de 

coloração branco-acizentado, de forma mais acentuada no lobo diafragmático esquerdo, que 

mostrou também duas formações de padrão nodular, medindo 7,0 x 3,5 cm e 2,0 x 2,0 cm 

respectivamente. Em análise histológica, evidenciou-se o crescimento neoplásico de caráter 

infiltrativo formado por epitélio, de bordadura alta e crescimento papiliforme, as células 

apresentam morfologia anisocitótica, anisonucleótica, pleomórficas e extensa necrose 

coagulativa, envolvendo o tecido tumoral. Em análise imuno-histoquímica há presença de 

imunomarcação acentuada e difusa no citoplasma das células tumorais pela citoqueratina, e no 

citoplasma de células do tecido de sustentação pela vimentina, confirmando a origem epitelial 

do tumor. É de fundamental importância alertar os médicos veterinários sobre a ocorrência 

dos tumores primários pulmonares em cães senis e sobretudo a importância da precocidade no 

diagnóstico. 

Palavras- chave: Neoplasia, pulmonar, primária, cão, adenocarcinoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Pulmonary papillary adenocarcinoma is a neoplasm of primary origin, diagnosed in about 

40% of the neoplastic lung diseases and has a high occurrence. The present study aimed to 

include the clinical, radiographic and anatomopathological findings of this type of tumor in a 

canine. It was attended at the Veterinary Hospital of the Federal Rural University of 

Amazonia a canine, undefined, 15 years old, with main complaint of cough and dyspnea. The 

animal died before surgical excision of the tumor and treatment with chemotherapy. The 

diagnosis was made through chest X-ray, post-mortem histopathology and 

immunohistochemistry. Blood count and serum biochemistry were requested. In the 

erythrogram there were no alterations and in the leukogram there was lymphopenia and 

discretely enlarged neutrophils. In the serum biochemistry the ones found were 

hyperalbuminemia and high levels in the ALT and FA enzymes. In the macroscopic analysis, 

the findings were of irregularity in the pulmonary surface due to the presence of white-gray 

colored tissue, more pronounced in the left diaphragmatic lobe, which also showed two 

nodular pattern formations, measuring 7.0 x 3.5 cm and 2.0 x 2.0 cm respectively. In 

histological analysis, the neoplastic growth of an infiltrative character formed by epithelium, 

of high border and papilliform growth was evidenced, the cells present anisocytotic, 

anonucleotic, pleomorphic morphology and extensive coagulative necrosis, involving the 

tumor tissue. In immunohistochemical analysis, there is presence of diffuse and pronounced 

immunostaining in the cytoplasm of tumor cells by the cytokeratin, and in the cytoplasm of 

supportive tissue cells by vimentin, con fi rming the epithelial origin of the tumor. It is of 

fundamental importance to alert veterinarians about the occurrence of primary pulmonary 

tumors in senile dogs and, above all, the importance of early diagnosis. 

 

Keywords: Neoplasia, pulmonary, primary, dog, adenocarcinoma 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prevalência de câncer em cães vem aumentando consideravelmente e o aumento da 

ocorrência das afecções neoplásicas nessa espécie é multifatorial, dentre elas está o aumento 

da longevidade devido melhor nutrição com dietas balanceadas, as vacinações prevenindo as 

doenças infectocontagiosas, o uso de métodos de diagnóstico e também os protocolos 

terapêuticos cada vez mais específicos e eficazes, contribuem para a maior longevidade dos 

cães (WITHROW e MACEWEN, 1996; MARIA et al., 1998; MORRISON, 1998). 

Em comparação com seres humanos, os tumores pulmonares primários são incomuns em 

cães, enquanto que os envolvimentos neoplásicos metastáticos são mais frequentemente 

encontrados (WITHROW, 1996). A maioria dos cânceres pulmonares primários em cães são 

carcinomas, sendo o adenocarcinoma o tipo histológico mais comum (OGILVIEET al., 1989, 

WITHROW, 1996, McNIEL, 1997). Os tumores pulmonares são classificados em primários, 

metastáticos e em multissistêmicos (NELSO; COUTO, 2001).  

Os tumores primários são relativamente incomuns em pequenos animais, apresentando 

uma frequência de 1% em cães e menos de 0,5% em gatos, principalmente quando 

comparadas às neoplasias secundárias ou metastáticas  (MORRIS; DOBSON, 2007). Afetam 

principalmente os cães idosos entre 9 a 12 anos, de médio a grande porte sem predisposição 

sexual, sendo que, a maioria dos tumores primários de pulmão na espécie canina são 

geralmente malignos e 97% destes são carcinomas (BERTAZZOLO, et al., 2002). Os tumores 

metastáticos pulmonares são os mais frequentes e resultam na migração de células malignas 

de um sítio primário para vasos linfáticos ou veias, chegando à circulação pulmonar e ao 

tecido pulmonar (JONES et al., 2000). 

Segundo Ettinguer (1996), os tumores pulmonares histologicamente podem ser 

classificados em carcinomas (broncogénico, alveolar, de células escamosas e 

adenocarcinomas) e sarcomas (fibro, osteo, condro e hemangiossarcomas). Dahme e Weiss 

(1989) afirmam, que a maioria dos tumores primários é de natureza epitelial e maligno. O 

adenocarcinoma, incluindo o carcinoma bronquioloalveolar, corresponde a cerca de 40% 

desses casos.  

Os sinais clínicos incluem tosse seca, intolerância ao exercício e dispneia. O diagnóstico 

pode ser obtido por exame de tomografia computadorizada ou radiografia torácica, úteis 

exames complementares para identificar a presença do tumor e sua localização 
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(ASSUMPÇÃO, 2010). O diagnóstico histológico requer evidência de formação de células 

neoplásicas (TESTAGROSSA, 2011). 

O presente trabalho teve como objetivo relatar os achados clínicos, radiográficos e 

anatomopatológicos em um caso de adenocarcinoma papilífero pulmonar em um canino, 

alertando o médico clínico geral a reconhecer as neoplasias pulmonares como uma das 

possibilidades de diagnóstico diferencial das afecções pulmonares. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Morrison (1998), uma boa anamnese pode esclarecer a etiologia do tumor, é 

consenso na literatura médica veterinária sobre a importância da avaliação completa do 

paciente para a definição do diagnóstico, prognóstico e terapia dos animais portadores de 

neoplasias, fato importante, pois sendo este de conhecimento do médico veterinário, o 

profissional poderá alertar os proprietários sobre a prevenção do uso de certos agentes 

carcinógenos, como exemplo, a influência dos anticoncepcionais hormonais na oncogênese 

mamária em fêmeas caninas.  

Segundo Gilson e Page (1998), neoplasias acometem com frequência animais de 

determinada idade, raça e sexo, sendo que estas informações auxiliam no diagnóstico. 

Withrow e Macewen (1996), descreverem que o câncer é uma doença de animal idoso, 

contudo Sturionet al., (1997), diagnosticaram osteocondroma em um cão fila brasileiro de 2 

meses de idade. Morris e Dobson (2007) afirmam que, embora os processos neoplásicos 

possam aparecer em animais de qualquer idade, a maior incidência destes processos são em 

pacientes idosos. Estudos epidemiológicos apontam que tanto na medicina humana quanto na 

veterinária, um dos principais fatores que determinam a susceptibilidade ao câncer é a idade. 

Muitas são as teorias para explicar os motivos da maior susceptibilidade nas células de 

animais idosos às transformações neoplásicas. De acordo com Jones (2000) e Hoskins (2008), 

o genoma de animais senis é mais propenso a ter sofrido alterações genéticas propiciando a 

transformações neoplásicas, uma vez que, suas células já realizaram um maior número de 

divisões celulares. Shaw (1999) e Jones (2000) contestam que os animais idosos foram 

expostos com uma maior frequência a fatores de carcinogenicidade, tanto exógenos como 

endógenos. Hoskins (2008) intera que o mecanismo enzimático de reparação de danos no 

nível genético está prejudicado nas células do animal senil, e segundo Mitchell (2006) as 

células senescentes combatem com maior dificuldade os radicais livres cujo papel é relevante 

na carcinogênese.  

Além do histórico do paciente oncológico, o exame físico, aliado à citologia, histologia, 

imunohistoquímica, radiografia, ultra-sonografia, e atualmente a tomografia computadorizada 

auxiliam na definição do diagnóstico e assim fundamentam a terapia a ser instituída 

(ASSUMPÇÃO, 2010). 
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2.1 Sintomas 

 

Em Medicina Veterinária é mais complicado detectar precocemente um processo 

neoplásico devido enfrentar dois grandes impecilhos, primeiramente, muitos tumores só 

produzem sintomas clínicos quando já se encontram em um estágio avançado de 

desenvolvimento, ou seja, próximo do estágio terminal, além disso, os sintomas produzidos 

pelo crescimento neoplásico são variados e bastante inespecíficos, e não existe muitos 

achados clínicos exclusivamente compatíveis com as neoplasias (MORRIS, 2007). 

Por esta razão, o veterinário necessita realizar exames complementares para auxilia-lo no 

diagnóstico diferencial afim de obter no menor tempo possível o diagnóstico definitivo do 

processo tumoral, além disso é importante conscientizar proprietário sobre a importância da 

precocidade em levar seu animal ao atendimento Médico Veterinário. No que diz respeito ao 

paciente idoso, as dificuldades de diagnóstico são agravadas, pois estes animais podem 

apresentar sintomas de outras doenças crônicas que mascaram um crescimento neoplásico 

(ASSUMPÇÃO, 2010). 

É importante alertar os proprietário sobre os riscos que seu animal idoso é submetido ao 

não realizar check ups regularmente, visto que, esse paciente possui maior susceptibilidade a 

apresentar processos neoplásicos, e ainda conscientiza-lo quanto os aspectos de prevenção e 

diagnóstico precoce de processos neoplásicos, pois este diagnóstico quanto mais tardio for 

realizado, menores serão as chances de reversão com tratamento, seja por excisão cirúrgica ou 

quimioterapia (ASSUMPÇÃO, 2010). 

2.2 Diagnóstico Clínico 

 

Uma anamnese com exame físico completo e exames laboratoriais de rotina já permitem 

identificar problemas que passam despercebidos pelos proprietários. No exame de estado 

geral a auscultação torácica pode revelar o murmúrio vesicular aumentado ou diminuído e 

sons cardíacos abafados ou normais (AMOUR, et al., 1998; FUENTES et al., 1997). 

Os tumores rápidos e invasivos poderão ser associados ao tamanho do tumor e a presença 

de ulcerações na pele adjacentes, esses fatores definem a um mau prognóstico. O período e 

ínicio do crescimento do tumor é um dado obtido durante a anamnese, informado pelo 



15 
 

proprietário, portanto sujeito a erros, com isso é necessário realizar o estadiamento do tumor 

para obter informações válidas (PEÑA, 1998). 

A Veterinary Cancer Society define os principais sinais clínicos associados com 

neoplasias: 

• Massas anormais que crescem rapidamente; 

• Úlceras que não cicatrizam; 

• Perda de peso ou de apetite; 

• Hemorragias por orifícios do corpo; 

• Odor forte e desagradável; 

• Dificuldade em comer ou engolir; 

• Intolerância ao exercício ou fraqueza; 

• Claudicação persistente; 

• Dificuldade em respirar, urinar ou defecar 

 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) classifica os tumores de acordo com o 

prognóstico clínico, a fim de propor um tratamento. Por isso foi criado o chamado 

estadiamento, este sistema é chamado TNM, que segundo Daleck (2016), classifica os 

tumores prioritariamente pela extensão anatômica da doença e é baseado na pesquisa de três 

componentes: 

• T: Extensão/ característica do tumor primário 

• N: Ausência ou presença de metástases em linfonodos regionais 

• M: Ausência ou presença de metástase a distância. 

A adição de números e letras como prefixo aos três componentes do TNM indica a extensão 

da doença maligna. Assim há: 

➢ Tumor primário: 

• Tx: tumor primário não pode ser avaliado 

• T0: não há evidência de tumor primário 
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• Tis: carcinoma in situ 

• T1-T4: tamanho crescente do tumor primário 

➢ Linfonodos regionais: 

• Nx: linfonodos regionais não podem ser avaliados 

• N0: ausência de metástase em linfonodos regionais 

• N1-N3: comprometimento crescente dos linfonodos regionais 

➢ Metástase a distância: 

• Mx: metástase a distância não pode ser avaliada 

• M0: ausência de metástase a distância 

• M1: presença de metástase a distância. 

 

2.3 Diagnóstico por imagem 

O principal método utilizado na rotina clínica de pequenos animais para o diagnóstico é o 

exame radiográfico simples, em três projeções (latero-laterais direita e esquerda, ventro-dorsal 

e dorso-ventral) são bastante úteis para determinar a presença de neoplasias pulmonares e a 

sua localização, essa avaliação, combinada ao histórico e ao exame físico, permite sugerir o 

diagnóstico de lesão neoplásica pulmonar (ETTINGER, 1996). 

A radiografia simples torácica é essencial no diagnóstico e estadiamento clínico TNM das 

neoplasias pulmonares, porém o diagnóstico definitivo poderá ser dado por meio de 

avaliações citológicas e histológicas. Os achados radiológicos mais frequentes do padrão 

pulmonar decorrentes da neoplasia são variados e incluem nódulos circunscritos solitários e 

múltiplos, padrão reticulonodular disseminado intersticial, padrão alveolar disseminado misto 

e consolidação lobar (DALECK, 2016) O lobo pulmonar caudal direito parece ser o mais 

frequentemente afetado (MYER, 1996).  

Outros exames auxiliares são a tomografia axial computorizada (TAC), toracoscopia, 

broncoscopia, lavado transtraqueal e broncoalveolar, análise de líquido pleural e aspirado 

citológico por agulha fina (WITHROW, 2007).  
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A ecografia torácica pode contribuir para diagnosticar, localizar e definir a natureza da 

massa através da sua ecogenecidade, do seu contorno e da sua relação com estruturas 

vizinhas, pode ser ainda, um exame útil na constatação do líquido pleural, bem como no 

auxílio a realização de citologia transtorácica ecoguiada (VALÉRIE, 2001). 

 

2.4 Diagnóstico histológico 

O diagnóstico definitivo é obtido por meio do exame histopatológico, pois permite determinar 

se o tumor é benigno ou maligno, e determinar seu tipo histológico e grau de malignidade (I, 

II e III) no caso de tumor maligno (WILSON, 2002).  

O exame de histopatológico é essencial após cirurgia ou na necropsia, para esclarecimento 

definitivo da natureza da massa (ETTINGUER, 1996).  

O exame imunohistoquímico é muito utilizado para diferenciar neoplasias pulmonares 

primárias de neopulmonares metastáticas, confirmando ou refutando o diagnóstico 

histopatológico (BURGESS; KERR, 2009). 

Assim pode-se classificar os diferentes tipos histológicos de acordo com o seu prognóstico, 

do menor grau de malignidade ao maior: carcinoma in situ, adenocarcinomas em geral, 

carcinoma de células escamosas e carcinoma sólido, tumores mistos malignos e sarcomas. Os 

sarcomas são tumores de pior prognóstico, resultando em taxas de sobrevida muito baixas 

(ASSUMPÇÃO, 2010).  

Para Testagrossa (2010), existem diferentes tipos de classificação para as neoplasias 

pulmonares, o Adenocarcinoma (incluindo carcinoma bronquioloalveolar), requer evidência 

de formação de células neoplásicas ou mucina intracitoplasmática no diagnóstico 

histopatológico, para esta detecção exige colorações especiais, como Periodic Acid-Schiff 

(PAS) e Alcien-blue. 
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Figura 1: Diagnóstico histológico de adenocarcinoma pulmonar 

 
Fonte: TESTAGROSSA, 2011.Seta; formação de células neoplásicas 

ou mucina intracitoplasmática 

 

2.5 Diagnóstico e Prognósticos 

 

O prognóstico do processo neoplásico e a escolha do tratamento dependem da definição do 

tipo de tumor, dado o diagnóstico histopatológico (MORRIS, 2007).   

O uso da citologia é melhor indicado em pacientes idosos, pois a técnica, na maioria das 

vezes, não requer o uso da anestesia, levando a menores riscos anestésicos para esses 

pacientes podendo ser realizada nas massas externas, linfonodos e até mesmo massas internas. 

Nesse último caso, o desempenho da técnica sob orientação de ultrassonografia aumenta a 

segurança e a confiabilidade. No entanto, a avaliação citológica nunca pode substituir o 

diagnóstico anatomopatológico, ou seja, a biópsia. Em todos os casos é necessário confirmar 

o diagnóstico de neoplasia pelo exame histológico da lesão (JONES, 2000; MORRIS, 2007).   

O exame imuno-histoquímico é utilizado para diferenciar neoplasias primárias pulmonares 

e confirmar o diagnóstico histopatológico. Para diferenciar tumores epiteliais de mesotelioma, 

usa-se o anticorpo anti-fator de transcrição da tireóide-1 (TTF-1) que apresenta marcação 

positiva nas células epiteliais e negativa nas mesoteliais. Os anticorpos anti-citoqueratina e 

antivimentina são utilizados para diferenciar tumores epiteliais de mesenquimais. No entanto, 

tanto em humanos como em cães, cerca de 40% dos tumores primários pulmonar epiteliais 
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apresentam marcação positiva para pancitoqueratina e vimentina. Acredita-se que isso ocorra 

devido à perda da estabilidade nas células epiteliais neoplásicas para que estas se disseminem 

pelo organismo (BURGESS; KERR, 2009).  

 

2.6 Avaliação da extensão do processo tumoral 

 

Em diagnóstico de tumores malignos suscetíveis a disseminação, deve se avaliar se há 

metástase em algum órgão do paciente, pois este é considerado um fator prognóstico em 

oncologia. É importante avaliar o envolvimento dos linfonodos regionais por citologia ou 

biópsia, além de realizar técnicas de imagem para confirmar ou descartar metástases.  As 

principais técnicas utilizadas são radiografia e ultrassonografia para detecção de metástases, 

além da cintilografia, tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética, que 

além de detectar metástase, localiza os tumores primários com maior facilidade e precisão, 

auxiliando melhor o veterinário na cirurgia, em caso de excisão cirúrgica do tumor 

(ASSUMPÇÃO, 2010).   

São vários os protocolos utilizados para definir a fase clínica de um tumor, o mais comum 

é o sistema TNM que classifica o processo neoplásico em termos de tamanho do tumor 

primário (T1-T4), a participação dos linfodos regionais (N0-N2) e a presença ou ausência de 

metástase a distancia (M0-M1). Este sistema é utilizado para estadiamento clínico do paciente 

com câncer (MORRIS, 2007).   

2.7 Avaliação do estado geral do paciente 

 

É necessária a avaliação do estado geral do paciente. Esta etapa é essencial para pacientes 

geriátricos, uma vez que pode haver processos clínicos, relacionados ou não ao tumor, que 

venham limitar o uso de uma terapia específica. Muitos destes pacientes possuem desordens 

crônicas intercorrentes que podem aumentar os riscos de anestesia ou a toxicidade da 

quimioterapia (DUNN, 2001; SHAW, 1999). 

2.8 Tratamento 

 

Para a escolha certa de tratamento, deve se conhecer o tipo de tumor, a localização e 

extensão do mesmo, o estado geral do animal e, naturalmente, das condições financeiras dos 

proprietários (ASSUMPÇÃO, 2010). 
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A idade não é um fator limitante no tratamento do câncer. Em pacientes geriátricos leva se 

em consideração a condição geral e a presença de doenças crônicas que podem influenciar nas 

medidas terapêuticas, tomando os devidos cuidados com a toxicidade decorrente do 

tratamento, pois animais mais velhos possuem reserva fisiológica diminuída, com isso, pode 

gerar alguns problemas em alguns pacientes decorrentes da reduzida capacidade de 

metabolizar drogas anestésicas ou quimioterápicas (HOSKINS, 2008). 

Sempre que possível, as medidas terapêuticas adotadas devem visar à cura do paciente, 

mas na oncologia é frequentemente necessário recorrer a tratamentos paliativos (HOSKINS, 

2008), quer pelas características do tumor, ou pelo estado geral do paciente. Estas medidas 

paliativas tem finalidade de aumentar o tempo de sobrevida e melhorar a qualidade de vida do 

animal. Existem três formas tradicionais no tratamento do câncer: cirurgia, quimioterapia e 

radioterapia. Atualmente no Brasil, o acesso à radioterapia é pouco utilizado e limitado 

(ASSUMPÇÃO, 2010). 

2.8.1 Cirúrgico 

 

A cirurgia continua sendo a principal opção terapêutica em oncologia, uma opção de 

escolha para tratamento de tumores localizados e não metastáticos, como a lobulectomia. 

Segundo Daleck (2016), o tratamento mais eficaz para o câncer de pulmão primário ainda é 

ressecção cirúrgica do tumor, pois é a modalidade que oferece mais chance de cura.  

Para os tumores infiltrativos e malignos com capacidade de invasão limitada, é a excisão 

com amplas margens de tecido sadio e para os tumores malignos com alta capacidade de 

invasão local e que pode afetar as estruturas subjacentes, incluindo ossos, é a excisão radical 

do tumor e do tecido onde se localiza. 

Em muitos casos, o diagnóstico em animais é realizado em uma fase tardia, na qual o 

tumor já está invadindo dos tecidos adjacentes, ou seja, além dos limites de ressecção 

cirúrgica. Assim, outras formas de tratamento tornam-se fundamentais na diminuição da 

morbidade e no aumento da sobrevida. 
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2.8.2 Quimioterápico 

 

A quimioterapia é uma opção de tratamento, baseado no uso de medicamentos citostáticos, 

em doses moderadas, a fim de controlar o crescimento tumoral com o mínimo de efeitos 

secundários tóxicos (GEROSA, 2007; MORRIS, 2007). 

Segundo Rosenthal (2004) e Morris (2007), a quimioterapia é principalmente utilizada em 

tumores sistêmicos ou disseminados e em tumores malignos com alto potencial metastático. É 

aplicada após a cirurgia do tumor primário e é destinada a controlar o desenvolvimento de 

metástases. Outra indicação é a citoredução do tumor que devido sua dimensão ou 

localização, não conseguem ser alvo de uma cirurgia adequada, por isso é usada como uma 

quimioterapia adjuvante. Neste caso, é destinada a reduzir o tamanho do tumor antes da 

cirurgia, ou eliminar células residuais após cirurgia. 

Hoje em dia os fármacos mais empregados na clínica para neoplasias pulmonares são 

vinorelbina e xeloda (DALECK, 2016). Quanto da escolha de um protocolo quimioterápico é 

preciso levar em consideração alguns fatores, como conhecer o diagnóstico definitivo do tipo 

de tumor, estabelecer os fármacos mais adequados, conhecendo seus efeitos tóxicos, a fim de 

preveni-los e evitar interromper o tratamento precocemente (ASSUMPÇÃO, 2010). 

Praticamente todos os fármacos citostáticos possuem efeitos colaterais, devido sua ação em 

órgãos proliferativos, como a medula óssea e o epitélio gastrointestinal (MORRIS, 2007), 

assim podendo causar efeitos deletérios na medula como mielossupressão (neutropenia), e 

sintomas gastrointestinais como, náuseas e vômitos, anorexia e diarréia. De todos estes, o 

efeito mais comum é a necrose perivascular de drogas intravenosas, a cistite hemorrágica 

produzida pela ciclofosfamida, a cardiotoxicidade da doxorrubicina e nefrotoxicidade da 

ciplastina (MORRIS, 2007). 

Portanto, conforme Gerosa (2007) e Hoskins (2008), a idade não é um fator restritivo ao 

uso da quimioterapia, sabendo utilizar um protocolo específico de quimioterapia para cada 

caso, porém alguns destes recomendam-se evitar o uso de algumas drogas, principalmente 

quando o animal possui alteração prévia, como pacientes com doenças cardíacas ou 

insuficiência renal. 
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3 RELATO DE CASO 

 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia um 

canino de 15 anos, sem raça definida, castrado, vacinado somente contra raiva, vermifugado 

há um ano atrás, com queixa principal de hipofagia, disfagia, devido crises de tosse. 

Primeiramente suspeitou se de obstrução esofágica devido administração de osso bovino. Os 

sintomas foram, previamente reportados por um período de 30 dias, contudo o animal 

apresentava-se com normodipsia e normoúria. 

Ao exame físico, animal apresentava-se abaixo do peso, com taquicardia (FC: 190 bpm), 

dispneia (FR: 110 bpm), tosse crônica, na ausculta lobocauldal abafamento pulmonar, TPC 2’ 

e TC 3’, grau de desidratação leve. Foram solicitados exames de: hemograma, bioquímica 

sérica e radiografia torácica. Para reposição de volemia afim de corrigir desidratação foi 

instituído fluidoterapia (250 ml de soro glicosado 5% + vitamina c + Bionew® (0,3ml), por 

via endovenosa. 

No retorno, ocorrido após a primeira consulta, foi informado piora do quadro clínico 

apresentando anorexia, vômito e acentuação dos sinais de dispneia e tosse. Foi prescrito a 

ração sachê recovery (Royal Canin ®), soro caseiro, polivitamínico Promun dog 

(Organnact®) 3 vezes ao dia, até confirmação do quadro clínico, mediante resultados dos 

exames laboratoriais e de imagem. Passados 2 dias, o animal veio a óbito, sendo solicitado o 

exame de necrópsia.  

A necrópsia foi realizada no Laboratório de Patologia Animal da UFRA, sendo realizado 

análise histopatológica, retirando-se de cada amostra de pulmão um fragmento de cerca de 1 

cm³. Para diagnóstico confirmatório, a amostra foi enviada para o Laboratório de Patologia da 

Unesp de Botucatu/ SP para confirmação imunohistoquímica, e o laudo foi de 

adenocarcinoma papilífero. 

 

No hemograma foi observado contagem de leucócitos totais normais, porém com 

linfopenia e neutrófilos discretamente aumentados, podendo ter relação com processo 

infeccioso envolvendo produção de células jovens (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Valores de referência da análise do eritrograma. 

 

Fonte: JAIN, 1993. 

 

Na bioquímica sérica os achados foram: hiperalbuminemia e níveis altos de enzimas 

hepáticas, como o ALT e FA, podendo tal elevação estar associada a processo neoplásico 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Valores de referência da análise da bioquímica sérica. 

Referência 

BIOQUÍMICA    Valores       (acima de 8 anos)       Unid. Medida 

Albumina 3,5 2,6 a 3,3 g/dL 

 

ERITROGRAMA 

 

Valores 

Referência 

(acima de 8 anos) 

 

Unid. Medida  

Hemácias 6,9 5,7 a 7,4 milhões/mm3 

Hemoglobina 15,0 14 a 18 g% 

Hematócrito 46,2 38 a 47 % 

VCM 66,9 63 a 77 u3 

HCM 21,7 21 a 26 uug 

CHCM 32,4 31 a 35 g% 

Proteínas totais 6,7 5,4 a 7,1 g/dL 

Plaquetas 428,000 200.000 a 500.000 mm 

LEUCOGRAMA 

Leucócitos totais 13.2 6 a 16 mil/mm3 

Bastonetes 0,0 0 a 1 % 

Segmentados 87,0 55 a 80 % 

Eosinófilos 5,0 1 a 9 % 

Basófilos 0,0 0 a 1 % 

Linfócitos 8,0 13 a 40 % 

Monócitos 0,0 1 a 6 % 
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Globulina 3,2 2,7 a 4,4 g/dL 

ALT 111,0 10 a 88 UI/L 

FA 133,3 10 a 92 UI/L 

Úreia 23,0 15 a 40 mg/dL 

Creatinina 0,6 0,5 a 1,5 Mg/dL 

Fonte: JAIN, 1993. 

 

Suspeita-se que a hiperalbunemia ocorreu secundariamente ao aumento dos índices das 

enzimas hepáticas ALT e FA, tais alterações geralmente são observados em casos de 

carcinoma hepatocelular canino e associado a metástase, a hiperalbuminemia tem sido 

relatada apenas uma vez em um paciente humano (COOPER, 2009). 

Os tumores pulmonares podem exibir infiltração de eosinófilos (REIS, 2007), entretanto 

não houve presença significativa no leucograma citado acima, visto que, o número de 

eosinófilos encontrava se dentro dos limites de referência. 

A literatura refere que os achados laboratoriais geralmente observados em caninos com 

neoplasia pulmonar primária, incluem leucocitose, neutrofilia sem desvio a esquerda, 

linfopenia, monocitose e hiperfibrinogenia (PEDROSO et al, 2010). Os achados no 

eitrograma e leucograma do referido caso não foi observado tais alterações, observando-se  

somente linfopenia e aumento de neutrófilos (neutrofilia). 

Kim (2015), relatou um caso em canino diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar 

múltiplo aonde foi observado leucocitose e valores normais na bioquímica sérica, o que 

diferencia deste trabalho, visto que, foi observado neutrófilos discretamente aumentados, 

linfopenia no leucograma e na bioquímica sérica albumina, ALT e FA encontraram se em 

níveis aumentados.  

No hemograma notou se hematócrito elevado, podendo ser explicado pelo leve grau de 

desidratação que o animal se encontrava, interferindo no valor real da contagem de células 

vermelhas.  

Infelizmente, o ultrassom não pode ser feito devido o óbito do animal. 
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Na imagem radiográfica foi observado cúpula diafragmática íntegra, silhueta hepática 

dentro da normalidade, estômago parcialmente preenchido por conteúdo gasoso, campos 

pulmonares com aumento de opacidade mista (intersticial / brônquica) difusa, com área de 

maior opacificação em região caudodorsal, e osteófitos ventrais em corpos vertebrais de T5 a 

T11 (espondilose), podendo ser visualizado na Figura 2. 

Figura 2 – Radiografia torácica, projeção latero-lateral (LL). 

 
Fonte: Clínica Saúde Animal, Formações de padrão nodular, 

medindo (Seta:2,0 x 2,0 cm) (--- 7,0 x 3,5 cm) 

 

Os tumores primários tendem a se desenvolver nas regiões periféricas no lobo pulmonar 

caudal (KIM, 2014), corroborando com os achados acima descritos, na qual a localização do 

tumor encontrava-se em caudodorsal. 

Em dois relatos de neoplasia primária de pulmão em achados de Luís, 2005, houve 

presença de líquido pleural, o que não se encontrou neste trabalho e nos relatos a associação 

da neoplasia pulmonar ocorreu em animais senis (entre 11 e 15 anos), assemelhando se com o 

encontrado neste relato. 

Na análise macroscópica, os achados foram de pulmão com grande irregularidade na 

superfície devido a presença de um tecido de coloração branco-acizentado, demonstrando 

áreas de coalescência que acometeram todos os lobos, sendo mais acentuada no lobo 
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diafragmático esquerdo. Observou-se também formações de padrão nodular, medindo o maior 

7,0 x 3,5 cm e o menor medindo 2,0 x 2,0 cm. Ao corte do nódulo, houve extravasamento de 

conteúdo mucoso, de aspecto leitoso e presença de massa de coloração branco-esverdeado, 

compondo quase todo o parênquima lobular, que se sobressaía ao parênquima. 

Os lobos apresentaram consistência elástica, superfície irregular, coloração amarelo-

esbranquiçado. Notou-se ainda pontos milimétricos de coloração enegrecida, distribuídos 

difusamente nos lobos. Observou-se diminuição da crepitação no parênquima pulmonar. 

Foi observado no espaço pleural estrutura cordonar filamentosa, presença de discreta 

quantidade de liquido espumoso no terço final da traquéia, e linfagiectasia na superfície do 

pulmão. O linfonodo mediastino e ou mediastínico encontrava-se aumentado, de coloração 

enegrecida e ao corte com presença de líquido mucoso, de coloração branco-esverdeado, 

aspecto viscoso e presença de áreas enegrecidas e estrias na região cortical e medular. 

O fígado se encontrava com coloração habitual, contudo, na face parietal observou-se 

presença de cistos sendo que, o menor media 1,0 x 1,3 cm e o maior media 2,0 x 1,7 cm, Foi 

observado em um dos lobos hepáticos coloração avermelhada e com presença de área 

circunscrita em parênquima. 

Foi observado coração com presença de válvula mitral com superfície irregular e 

presença de nodulações. No baço havia presença de nódulo circunscrito, medindo 0,5 cm de 

diâmetro, com coloração marrom-avermelhado localizado na superfície do órgão. 

Foi observado em rim direito havia extensa área de coloração amarronzada e com presença 

de áreas pálidas. Na avaliação gástrico intestinal observou-se que havia presença de conteúdo 

alimentar, no intestino delgado conteúdo de coloração alaranjada e no intestino grosso 

discreta quantidade de conteúdo fecal. Os órgãos não citados no exame anatomopatológico 

aparentavam normalidade. 

Segue abaixo, as imagens da avaliação macroscópica do exame anatomopatológico, bem 

como imagens das alterações pulmonares e hepáticas. 
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                          Figura 3 – Análise anatomopatológico de pulmão e fígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise histopatológica observou-se crescimento neoplásico de caráter infiltrativo 

formado por epitélio, com bordadura alta e crescimento papiliforme. As células apresentam 

morfologia anisocitótica e anisonucleótica e pleomorfismo, tais alterações podem ser 

visualizadas na figura 4A.  

Na análise imuno-histoquímica foi observado presença de imunomarcação acentuada e 

difusa no citoplasma das células tumorais pela citoqueratina, e no citoplasma de células do 

tecido de sustentação pela vimentina, confirmando a origem epitelial do tumor, como 

observado na figura 4B. 

 

 

 

 

A 

B 

C D 

Pulmão com distribuição difusa de tecido branco – acizentado (A e 

B). Fígado com presença de cisto, de coloração avermelhada (C). 

Linfonodo mediastino com extravasamento de líquido mucoso, 

presença de áreas enegrecidas e estrias na região cortical e medular 

(D). 

 

 

B 
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Figura 4 – Análise histopatológica e imunohistoquímica em cortes de tecido de pulmão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DISCUSSÃO 

No quadro clínico do animal, foi observado emagrecimento, tosse constante e dispnéia 

grave, o que segundo Clements et al (2004) está geralmente associada a estágios avançados da 

neoplasia pulmonar, o que foi confirmado pela necropsia. 

Foi observado na avaliação post morten comprometimento do lobo pulmonar caudal 

direito, comumente afetado pelas neoplasias pulmonares primárias. As alterações 

macroscópicas, como crescimento exagerado, desordenado e infiltrativo nos lobos pulmonares 

e linfonodos regionais, corroboram os achados de Clements et al., (2004). 

A análise histopatológica foi compatível com alterações características de adenocarcinoma 

papilífero, observando-se epitélio formado por células colunares com núcleos basais dispostas 

em camadas simples, regiões de epitélio estratificado com células cubóides, e presença de 

muco no lúmen do tumor, achados semelhantes aos reportados por Wilson et al (2002). 

O prognóstico para neoplasias pulmonares é geralmente reservado. Um melhor prognóstico 

é descrito em diagnóstico de massas com diâmetro inferior a 5 cm, sem envolvimento dos 

linfonodos regionais, sem efusão pleural e com localizações caudais (SLATTER, 1997b), o 

que não corroborou visto neste trabalho, visto que, havia comprometimento de linfonodos 

regionais, porém não foi visualizado efusão pleural.  

O animal não possuía raça definida, Fossum e Rogers (1998) consideravam as raças Boxer 

e Rottweiler as mais acometidas por tumores pulmonares primários, entretanto, Baba e Câtoi 

 

 

A B 

Crescimento neoplásico infiltrativo e extensa necrose coagulativa, envolvendo o tecido 

tumoral (A). Imunomarcação pela citoqueratina e vimentina (B). 
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(2007), afirmaram não haver qualquer predisposição racial para tumores pulmonares 

primários em cães. 

Nieberle e Cohrs (1949), afirmam que os carcinomas pulmonares primários no cão, têm 

aumentado à incidência, enquanto que outros como Gianini (1948) e Monari, D et al., (1949) 

afirmam ser uma neoplasia rara. Daleck (2016), representou a incidência em cães e gatos 

baixa, representando aproximadamente 1,2% e 0,5% respectivamente e relatou que não existe 

predileção por sexo e raça quanto ao surgimento de neoplasia pulmonares, mas alguns estudos 

têm relatado maiores casos em fêmeas do que em machos, na proporção de 2:1. 

 

Em cães, as metástases de tumores primários pulmonares foram descritas em linfonodos 

intratorácicos, tecidos torácicos, intrapulmonares, olhos, costelas, adrenais e cérebro 

(WITHROW, 2007). Alguns fatores devem ser levados em consideração na tentativa de 

estimar o prognóstico, como o tamanho do tumor, o envolvimento dos linfonodos torácicos e 

a presença de outras metástases. A ausência de invasão linfonodal tem sido associada ao 

aumento do período de sobrevida (DALECK, 2016). O tumor pulmonar primário descrito 

neste trabalho encontrava-se em estadiamento T3 e N3, das fases clínicas aplicadas por 

Daleck (2016).  

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

1. Sinais clínicos como tosse e dispneia em animais senis devem ser avaliados com 

cautela e com uso de exames complementares diagnósticos; 

2. O diagnóstico de neoplasias pulmonares pode ser realizado por meio de exames 

radiológico, histopatológico, imunohistoquímico e anatomopatológico; 

3. É de fundamental importância a inclusão dos tumores pulmonares primários, pelos 

clínicos como diagnóstico diferencial de pneumopatias em cães senis; 

4. O êxito da intervenção cirúrgica e tratamento quimioterápico do tumor dependem, 

sobretudo da precocidade do diagnóstico; 

5. É de fundamental importância alertar os médicos veterinários sobre a ocorrência 

dos tumores primários pulmonares em cães senis e sobretudo a importância da 

precocidade no diagnóstico. 
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