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APRESENTAÇÃO 

 

O livro Atualidades em sanidade animal se direciona aqueles que estão em busca de 

informações atuais e objetivas sobre a sanidade de diferentes espécies de animais domésticos, 

abrangendo diversas áreas dentro da medicina veterinária. Nesta edição, procuramos 

fornecer os estudos mais importantes e diversos abrangendo a saúde animal relacionados 

com neoplasias. Nós buscamos oferecer nesta obra uma apresentação baseada em estudos 

de casos e revisões com abordagem ampla de assuntos envolvendo a clínica médica, clínica 

cirúrgica e patologia animal. Esperamos que este volume seja útil a todos os que estejam à 

procura de uma literatura concisa e atual sobre a saúde animal. 

 
Paula Bittencourt Vago 

 
Aline Maia Silva 
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RESUMO: Os fibrossarcomas surgem de fibroblastos malignos em qualquer local, mas é 

mais comumente na pele, no tecido subcutâneo e na cavidade oral. É um tumor de origem 

mesenquimal, composto por fibroblastos transformados, em um fundo de colágeno.  Seu 

diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos e exame citopatológico, mas o diagnóstico definitivo 

é dado com o histopatológico. O tratamento cirúrgico consiste na excisão do nódulo e pode 

ser complementado pela quimioterapia e radioterapia, com o objetivo de proporcionar maior 

sobrevida ao paciente. Foi atendido no Centro de Atenção à Saúde Animal - CASA, um 

paciente, canino, macho, sem raça definida, de aproximadamente 11 anos de idade, pesando 

22,9 kg, com histórico de aumento de volume em região mandibular direita. Foi solicitado 

hemograma completo e avaliação bioquímica, exame raio x de crânio e do tórax, 

ultrassonografia abdominal e ecocardiograma. Mediante a análise dos exames foi 

recomendado a exérese da massa. O paciente retornou após 14 dias do procedimento, 

apresentando ferimento cirúrgico cicatrizado. Foi então indicado como tratamento 

complementar à quimioterapia. Com isso, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso de 

fibrossarcoma na cavidade oral de um cão que foi submetido a tratamento cirúrgico e 

quimioterápico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fibrossarcoma, neoplasia, cirurgia, quimioterapia. 

 

ABSTRACT: Fibrosarcomas arise from malignant fibroblasts anywhere but most 

commonly in the skin, subcutaneous tissue, and oral cavity. It is a tumor of mesenchymal 

origin, composed of transformed fibroblasts, in a collagen background. Its diagnosis is based 

on clinical signs and cytopathological examination, but the definitive diagnosis is given by 

histopathology. Surgical treatment consists of excision of the nodule and can be 

complemented by chemotherapy and radiotherapy, with the aim of providing greater survival 

for the patient. A patient, male, mixed breed, approximately 11 years old, weighing 22.9 kg, 

with a history of swelling in the right mandibular region, was treated at the Animal Health 

Care Center - CASA. Complete blood count and biochemical evaluation, skull and chest x-

ray, abdominal ultrasound and echocardiogram were requested. Upon analysis of the exams, 

the removal of the mass was recommended. The patient returned 14 days after the procedure, 

with a healed surgical wound. It was then indicated as a complementary treatment, 

chemotherapy. Thus, the objective of this work was to report a case of fibrosarcoma in the 

oral cavity of a dog that underwent surgical and chemotherapy treatment. 

 

KEYWORDS: fibrosarcoma, neoplasm, surgery, chemotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A cavidade oral é o quarto local mais comum  de ocorrência de neoplasias em cães 

e gatos, representando 6% de todos os tumores em cães e 3% em gatos. Geralmente, são 

malignos, sendo o melanoma, o fibrossarcoma e o carcinoma de células escamosas os mais 

comuns (PIPPI; GOMES, 2016). 

As causas das neoplasias ocasionadas na cavidade oral não são totalmente claras, 

acreditando-se que seja por fatores exógenos e internos. A metástase pode ocorrer devido à 

infiltração e migração de células malignas em tecidos adjacentes via corrente sanguínea, 

dando origem a novos focos tumorais (DIAS et al., 2013).  

O fibrossarcoma é o segundo tipo de neoplasia mais comum em gatos e o terceiro 

em cães. Nestes, normalmente acomete animais de grande porte como Golden Retriever  e 

Labrador Retriever, com média de 7,3 a 8,6 anos de idade e os machos tendem a ser mais 

predispostos. São tumores localmente agressivos, porém as taxas de metástases para os 

pulmões e nos linfonodos regionais são de menos de 30% nos cães (PIPPI; GOMES, 2016). 

De acordo com Liptak (2020) a maioria dos cães com câncer na cavidade oral 

apresentam uma massa na boca, além de apresentar alguns sinais como aumento de salivação, 

exoftalmia ou aumento de volume facial, epistaxe, perda de peso, halitose, secreção oral com 

sangue, disfagia ou dor ao abrir a boca, ou ocasionalmente linfadenopatia cervical.  

Para o diagnóstico deve-se levar em consideração a apresentação e os sintomas, 

assim como criteriosa palpação dos linfonodos regionais. O hemograma e os exames 

bioquímicos, além de radiografias torácicas e ecografia, auxiliam na verificação do estado 

geral do animal e da presença de metástase. As radiografias da mandíbula ou da maxila 

servem para averiguar a existência e a extensão da destruição óssea causada pelo tumor 

(PIPPI; GOMES, 2016).  

A citologia é uma ferramenta poderosa que pode ser empregada com sucesso, 

mesmo que um diagnóstico definitivo não seja possível, a avaliação da amostra geralmente 

descarta muitos diferenciais e indica ao médico veterinário o próximo melhor teste de 

diagnóstico a ser executado (GARRET et al., 2017). Nesse contexto, o diagnóstico definitivo 

é baseado no resultado da biopsia por meio do exame histopatológico (PIPPI; GOMES, 

2016). 

Segundo Oliveira (2013), a cirurgia oncológica é o procedimento mais eficaz 

quando se trata de tumores grandes e localizados, podendo oferecer cura imediata.  A excisão 

cirúrgica é a modalidade mais utilizada para o tratamento de nódulo oral e a abordagem 
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cirúrgica depende do tipo e localização do tumor oral. São recomendadas margens de pelo 

menos 2 cm, e de preferência 3 cm para cânceres malignos, como, carcinoma de células 

escamosas, melanoma e fibrossarcoma (JULIUS et al., 2012).  

Em sessões em que a técnica cirúrgica, quer seja pela extensão do tumor quer seja 

pela complexidade anatômica local, não permite margem livre de tumor, a 

eletroquimioterapia pode ser aplicada como coadjuvante para aumentar a eficiência do 

procedimento. Tem sido empregada como forma de tratamento, único ou coadjuvante, para 

tumores superficiais em diversas espécies (BRUNNER, 2016). 

A terapia sistêmica fundamenta-se na utilização de quimioterápicos citotóxicos que 

inibem ou matam células que estão em rápida divisão (NUNES et al., 2013). Podem levar a 

uma remissão completa em alguns cânceres disseminados e ser efetivos na diminuição do 

tamanho tumoral ou prolongar a vida em vários cânceres metastáticos (BONOLO, 2013).  

O prognóstico das neoplasias orais depende do tipo e do comportamento tumoral 

(DIAS et al., 2013). Em geral, os resultados obtidos são excelentes para tumores benignos e 

regulares para fibrossarcomas (LIPTAK, 2020). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso de um cão com 

fibrossarcoma em cavidade oral, que foi submetido a tratamento cirúrgico e quimioterápico.  

 

2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

 Foi atendido por uma oncologista veterinária no Centro de Atenção à Saúde Animal 

- CASA, um paciente, canino, macho, sem raça definida, de aproximadamente 11 anos de 

idade, pesando 22,9 kg, com histórico de aumento de volume na região mandibular direita 

(Fig. 01).  
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Figura 01: Paciente canino macho em consulta pré-cirúrgica com oncologista, apresentando aumento de 

volume na região mandibular direita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante a anamnese, o tutor relatou que observou a presença da massa há pouco 

mais de 1 mês e que apresentou um rápido aumento de tamanho e apresentava alguns 

episódios de sangramento durante o dia. Ainda citou para a oncologista que ao procurar um 

médico veterinário foi realizada uma citologia, na qual observou-se um quadro sugestivo de 

neoplasia mesenquimal maligna. 

Durante o exame físico, o animal apresentou-se em alerta com mucosas levemente 

hipocoradas, temperatura de 40°C, normohidratado, tempo de preenchimento capilar 2 

segundos e na ausculta cardíaca não observou-se nenhuma alteração. Durante o exame 

também foi observado sangramento na região do nódulo (Fig. 02) , o que poderia justificar 

as mucosas levemente hipocoradas, o nódulo também já apresentava um processo infeccioso 

e a sua cavidade oral apresentava um odor fétido. 
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Figura 02: Cavidade oral do paciente canino com presença de nódulo em vista frontal (A) e lateral (B), sendo 

possível observar a ocorrência de sangramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O animal foi então encaminhado para realizar exames complementares. Foram 

solicitados hemograma completo e avaliação bioquímica, exame radiográfico de crânio 

(posições ventro-dorsal e latero-lateral direito) e do tórax (latero-lateral direita, latero-lateral 

esquerda e ventro-dorsal), ultrassonografia abdominal e ecocardiograma. 

Enquanto esperava-se o resultado dos exames foi prescrito para ser administrado 

em casa gabapentina (150 mg/cápsula, via oral), a cada 12 horas, durante 30 dias, piroxicam 

(6,6 mg/kg, via oral), a cada 24 horas, durante 5 dias, ômega 3 (ograx 3) a cada 24 horas, 

durante 30 dias, dipirona (25 mg/kg, via oral), a cada 12 horas, durante 3 dias e como 

antibioticoterapia foi prescrito espiramicina mais metronidazol (stomorgyl 20), via oral, a 

cada 24 horas, durante 7 dias e.  

O resultado do hemograma demonstrou anemia e eosinofilia. Enquanto no exame 

bioquímico, o paciente apresentou valores alterados de ureia (abaixo do valor de referência) 

e fosfatase alcalina (acima do valor de referência) (Tabela 01).  
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Tabela 01. Hemograma pré-cirúrgico completo, proteínas totais e valores de bioquímica sérica do paciente 

canino com nódulo na cavidade oral. 

Parâmetro Valor Referência 

ERITROGRAMA 

Hemácias (milhões/mm3) 4,8 5,5  - 8,5 

Hemoglobina (g/dL) 11,2 12 – 18 

Hematócrito (34%) 34 37 – 55 

VCM (fL) 70,8 60 – 77 

CHCM (%) 32,90 32 – 36 

Plaquetas (mil/mm3) 240 200 - 500 

PROTEÍNAS TOTAIS (g/dL) 6,6 6 – 8  

LEUCOGRAMA 

Leucócitos (milhões/mm3) 14,1 6 – 17 

Neutrófilos 

segmentados  

(%) 66 60 – 77 

(Absoluto) 9.306 3.000 – 11.500 

Eosinófilos 
(%) 10 3 – 10 

(Absoluto) 1.410 100 – 1.250 

Monócitos 
(%) 4 2 – 10 

(Absoluto) 564 150 – 1.350 

Linfócitos 
(%) 16 12 – 30 

(Absoluto) 2.256 1.000 – 4.800 

BIOQUÍMICA SÉRICA 

Creatinina (mg/dL) 1,1 < 1,4 

ALT (TGP) (U/I) 41,9 21 - 102 

Ureia (mg/dL) 20,5 21,4 - 59,2 

Fosfatase Alcalina (U/I) 175 20 - 156 

Glicose (mg/dL) 89,6 70 – 110 

Cálcio total (mg/dL) 9,7 8,6 – 11,2 

Fonte: Autoria própria 

 

No raio x do crânio não foi observado comprometimento ósseo adjacente (Fig. 03). 

As radiografias torácicas não mostraram sinais de metástase, sendo observado apenas um 

leve padrão pulmonar bronquial e um discreto aumento da silhueta cardíaca (Fig. 04). 
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Figura 03: Radiografias do crânio do paciente canino com nódulo na cavidade oral em projeção laterolateral 

direita (A) e projeção ventrodorsal (B), onde é possível observar no lado direito do paciente, um aumento da 

opacidade dos tecidos moles em formato de nódulo (seta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 04: Radiografias do tórax do paciente canino com nódulo na cavidade oral em projeção laterolateral 

direita (A), ventrodorsal (B) e laterolateral esquerda (C), não apresentando evidências radiográficas de 

metástases. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na ultrassonografia foi observado um aumento no tamanho do baço (2,21 cm), o 

fígado também apresentou levemente aumentado com ecogenicidade homogênea e o rim 

direito apresentou uma proporção corticomedular aumentada. E no ecocardiograma foi 

constatada uma endocardiose de valva mitral. 

Mediante a análise dos exames e visando um melhor prognóstico para o paciente 

optou-se por encaminhar o paciente para a realização da exérese da massa. 

A 

B 

A 

B 
C 
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Foi realizado acesso venoso do paciente pela veia cefálica e foi administrado cloreto 

de sódio 0,9%.  Como protocolo anestésico foi administrada na medicação pré-anestésica 

metadona na dose 0,3 mg/kg e acepromazina na dose 0,2 mg/kg, ambos por via 

intramuscular. Na indução anestésica foi utilizado propofol (dose 2 mg/kg) associada à 

cetamina (dose 1 mg/kg) e diazepam (0,25 mg/kg). Após a intubação administrou-se fentanil 

na dose 3µg/kg por via intravenosa. Para a manutenção anestésica, foram utilizados 

isoflurano em fluxo de oxigênio associado à infusão contínua de lidocaína e cetamina. 

O paciente foi então posicionado em decúbito lateral esquerdo, sendo em seguida 

executada tricotomia na região mandibular direita e antissepsia com clorexidina 2% e 

clorexidina alcoólica a 0,5% na região mandibular direita e periovet® na cavidade oral. 

Após preparação do campo cirúrgico, o acesso foi inicialmente na região cutânea 

lateral direita, onde pôde-se observar que a massa encontrava-se pendular a região do 

vestíbulo oral, o que comprometia a mobilidade da articulação da mandíbula e dos músculos 

ao redor. Foi realizado uma incisão elíptica ao redor da porção pendular da massa, 

divulsionando mucosa e musculatura até completa excisão da massa tumoral (Fig. 05).  

 
Figura 05: Procedimento cirúrgico para remoção do nódulo da cavidade oral do paciente canino, evidenciando 

a incisão na região cutânea lateral direita (A), a visualização da massa pendular na região do vestíbulo oral (B) e 

o nódulo após a exérese (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Posteriormente a invasão da musculatura foi realizada hemostasia com o auxílio do 

coagulador bipolar, além de ligadura vascular com o fio poliglicolida caprolactone 3-0 nos 

vasos tumorais. Após a retirada da massa, foi realizado em local de leito cirúrgico uma sessão 

de eletroquimioterapia com bleomicina na dose 15 UI/m² intravenoso (Fig. 06). 

 

 

A B C 
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Figura 06: Lesão cirúrgica na região de vestíbulo oral após a exérese do nódulo da cavidade oral do paciente 

canino, evidenciando a realização de eletroquimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a realização da eletroquimioterapia  pôde-se observar um defeito na mucosa  

da cavidade oral que pôde ser corrigida com a aproximação cutânea com o fio absorvível, 

poliglicolida caprolactone 3-0 e a porção subcutânea foi aproximada com padrão simples 

contínuo, também com o fio poliglicolida caprolactone 3-0. A síntese da pele foi realizada 

com fio Nylon 4-0 em padrão simples separado. Após a exérese, o nódulo foi posto em um 

recipiente com formol e foi enviado para exame histopatológico. 

O paciente ficou durante 24 horas sob cuidados intensivos para observação pós 

cirúrgica. De medicações pós cirúrgica foram aplicados maxicam (0,1 mg/kg, via 

intravenosa), ceftriaxona (30 mg/kg, via intravenosa), dipirona (25 mg/kg, via intravenosa) 

e metadona (0,3 mg/kg, via subcutânea). Durante esse período, o animal se manteve estável 

e se alimentou espontaneamente com ração úmida (patê A/D) gelada.  

No dia seguinte o paciente teve alta médica, sendo prescrito antibioticoterapia a 

base de amoxicilina tri-hidratada mais clavulonato de potássio (silmox 300 mg/comprimido, 

via oral), a cada 12 horas, durante 7 dias, maxicam (2 mg/comprimido, via oral), a cada 24 

horas, durante 5 dias, dipirona (500 mg/comprimido, via oral), a cada 12 horas, durante 3 

dias, tramadol (50 mg/comprimido, via oral), a cada 12 horas, durante 5 dias, periovet spray, 

a cada 12 horas, durante 5 dias e rifocina spray, a cada 24 horas, durante 14 dias para borrifar 

no local da incisão.  

Após 72h de alta, o paciente retornou para avaliação pós-cirúrgica e foi observado 

um ótimo processo de cicatrização do local da incisão e o tutor relatou que o animal não 

apresentava desconforto ao se alimentar. O cão retornou dias depois para retirada dos pontos 
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e para ser definida a conduta posterior a ser tomada, visto que nesse intervalo o resultado do 

exame histopatológico (anexo 02) confirmou quadro neoplásico de fibrossarcoma de grau II 

bem diferenciado (Fig. 07).  

 

Figura 07: Fotomicrografias do exame histopatológico realizado no nódulo extraído da cavidade oral do 

paciente canino. É evidente a proliferação neoplásica de células fusiformes, formando feixes multidirecionais 

inseridos em matriz fibrocolagenosa. Coloração: Hematoxilina-eosina (A). Presença de fibras colágenas 

marcadas em azul demonstrando os feixes direcionais inseridos e confirmando a matriz fibrocolagenosa. 

Coloração: Tricrômico de Masson. (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir do exame histopatológico optou-se pelo tratamento quimioterápico com 

doxorrubicina na dose 30 mg/m²/IV e ciclofosfamida  na dose 50 mg/m²/VO. A 

doxorrubicina é um antineoplásico que age inibindo a síntese de DNA, RNA e síntese 

proteica, é administrado por via intravenosa, durante 20 minutos e deve ser repetido a cada 

21 dias. Durante a administração da doxorrubicina é feito acompanhamento cardiológico, 

por meio do eletrocardiograma para evitar possíveis complicações, como taquicardia ou 

arritmia. 

 A ciclofosfamida é um antineoplásico que pode ser associado com a doxorrubicina 

e sua administração é feita por via oral, no terceiro dia após a aplicação da doxorrubicina, 

sendo administrada 4 dias por semana a cada 21 dias.  Antes da administração dos fármacos, 

deve-se realizar hemograma e perfil hepático e renal. O total de sessões de doxorrubicina e 

ciclofosfamida é de 3 a 6 sessões. Atualmente o paciente se encontra na segunda sessão de 

quimioterapia. 

 

 

A B 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Pippi e Gomes (2016), o fibrossarcoma normalmente acomete animais de 

grande porte, idosos e os machos são mais predispostos. Condição apresentada pelo paciente 

relatado neste trabalho. Os sinais clínicos apresentados neste relato são muito frequentes em 

cães com neoplasia em cavidade oral, sendo o sinal mais frequente e o que mais chama a 

atenção dos tutores é o aumento de volume na cavidade oral e a dor ao abrir a boca (LIPTAK 

2020).  

De acordo com Thrall (2012), a anemia é resultante de uma doença primária, 

responsável pela destruição de eritrócitos, podendo ser ocasionada pela perda de sangue 

decorrente de hemorragia, pela diminuição da produção de eritrócitos ou por alguma 

combinação desses eventos. A anemia apresentada pelo paciente do presente relato foi 

ocasionada pela perda de sangue oriunda da massa que se encontrava na cavidade oral do 

mesmo.   

A citologia aspirativa com agulha fina pode permitir a diferenciação entre um tumor 

oral, inflamatório e um neoplásico (MUNDAY et al., 2017). Os fibrossarcomas são 

neoplasias malignas mesenquimais de fibroblastos que produzem tecido conjuntivo e 

colágeno (SILVA et al., 2011) o que condiz com o resultado citopatológico do paciente, que 

indicou uma neoplasia mesenquimal maligna. 

A cirurgia é o tratamento mais comum para o controle local do tumor oral. A 

ressecção cirúrgica é o tratamento mais econômico, rápido e curativo . O tipo de cirurgia oral 

depende da hitologia e localização do tumor (JULIUS et al., 2012). A literatura relata que as 

principais cirurgias para a remoção desses tumores são a mandibulectomia e a maxilectomia 

(PIPPI; GOMES, 2016), porém essas técnicas não foram realizadas nesse paciente, pois não 

houve invasão óssea.  

No presente caso, a eletroquimioterapia foi empregada como terapia coadjuvante 

devido à complexidade anatômica do local que impedia uma ampla margem cirúrgica. Nessa 

técnica, o tumor deve ser ressecado com a maior margem possível, depois da hemostasia 

necessária, é feita a aplicação do quimioterápico, por via venosa ou local e, na sequência, é 

realizada a eletroporação da ferida cirúrgica com margem de segurança. A técnica permite 

uma maior penetração localizada de fármacos quimioterápicos no citoplasma de células, 

inclusive nas tumorais. (BRUNNER, 2016) 
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O fibrossarcoma é caracterizado histopatologicamente pela presença de feixes de 

células fusiformes, ocasionalmente invadindo a derme (KIEHL et al., 2016; SCHULMAN, 

2016; MEUTEN, 2017) condizente com o que foi visto nas lâminas do paciente deste relato.  

Através do resultado do exame histopatológico, a massa foi classificada como 

fibrossarcoma de grau II bem diferenciado. A determinação precisa do tipo tumoral é de 

fundamental importância para decidir quais as próximas etapas a serem seguidas no 

tratamento do paciente (BILLER et al., 2016). O exame também demonstrou que as margens 

laterais e profundas se encontravam livres de neoplasia. A análise das margens cirúrgicas é 

utilizada para determinar o risco de uma possível recidiva do tumor e a utilização de terapias 

associadas à cirurgia (LIPTAK, 2019). 

Ainda em relação ao exame histopatológico, foi relatado a presença de 21 figuras de 

mitose em 10 campos de grande aumento (400x). Segundo Daleck e De Nardi (2017) quanto 

maior a presença dessas figuras pior o prognóstico do paciente. Devido o alto número de 

figuras de mitose foi indicado como tratamento adjuvante, a quimioterapia. 

Atualmente, as modalidades de quimioterapia antineoplásica incluem a terapia 

convencional e a metronômica. Os protocolos convencionais empregam a dose máxima 

tolerada pelo paciente e a administração dos fármacos envolvem intervalos de 7, 14, 21 e 30 

dias (RODIGHERI; DE NARDI, 2016). A administração metronômica de fármacos 

citotóxicos envolve a administração contínua, sem pausa, por um longo período de tempo e 

com dose muito mais baixa do que a utilizada convencionalmente, o que minimiza o risco 

de toxicidade (LARA, 2012).  

A escolha do protocolo de doxorrubicina e ciclofosfamida, foi baseado nas 

características do tumor, como tamanho, localização e na ausência de margens cirúrgicas. De 

acordo com De Nardi et al. (2016) um dos efeitos colaterais desses antineoplásicos é 

leucopenia, anemia e trombocitopenia que ocorrem entre o 8° e o 14° dia após o início da 

terapia, iniciando-se a recuperação medular 10 dias após o nadir. Até então o paciente deste 

relato passou por duas sessões de quimioterapia e está respondendo bem ao tratamento, 

ganhou peso, está se alimentando de ração seca, sem dor, sem sinal de recidiva local ou 

aumento linfático e sem apresentar nenhum possível efeito colateral que pode ser ocasionado 

pelos quimioterápicos, apresentando hemogramas e bioquímicos séricos sem nenhuma 

alteração. 

4 CONCLUSÕES 
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Os estudos sobre a oncologia clínica e a cirurgia oncológica têm aumentado cada vez 

mais na medicina veterinária. O sucesso nos tratamentos oncológicos está diretamente ligado 

ao diagnóstico prévio, a conduta cirúrgica adotada e a boa escolha do protocolo 

quimioterápico, o uso da eletroquimioterapia associada com a cirurgia também tem mostrado 

melhores resultados no tratamento. Com isso podemos concluir  que um bom prognóstico 

de neoplasias em cavidade oral está diretamente atrelado ao diagnóstico prévio, a escolha da 

técnica cirurgica a ser utilizada e do protocolo quimioterápico adotado. 
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RESUMO: Dentre as patologias neoplásicas, o linfoma tem origem hematopoiética e pode 
acometer uma parcela significativa de espécies de animais domésticos, dentre os quais os 
felinos. Por sua natureza de acometimento do sistema linfático, afeta principalmente 
linfonodos, baço, timo, fígado e medula óssea, também conhecidos como órgãos linfóides, 
interferindo em suas funções fisiológicas devido ao crescimento neoplásico. Por sua grande 
incidência em animais domésticos, especialmente os animais de companhia, o linfoma vem 
sendo cada vez mais estudado na medicina veterinária. Por outro lado, ainda há lacunas 
quando ao tratamento e a resposta do paciente, sobretudo nos casos menos relatados como 
felinos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é um relatar um caso de linfoma multicêntrico 
em um felino jovem. O animal, um felino de 1 ano, SRD, inicialmente foi atendido 
apresentando sinais clínicos como apatia, anorexia e aumento de volume de linfonodos 
periféricos, sendo diagnosticado positivo para linfoma multicêntrico com o auxílio de exames 
complementares como citologia aspirativa com agulha fina do linfonodo poplíteo associado 
a exames de imagem, nos quais se verifica o caráter multicêntrico da neoplasia, com 
linfadenomegalia sistêmica. Após diagnóstico, o animal foi submetido ao tratamento 
quimioterápico, seguindo o protocolo COP modificado por 4 meses, composto por uma 
combinação de ciclofosfamida oral na dose de 300 mg/m² a cada 15 dias, vincristina 
intravenosa na dose de 0,75 mg/m² a cada 15 dias e dexametasona  6 mg/kg intravenosa. 
Apresentou boa tolerância ao tratamento e poucos efeitos colaterais, obtendo bons 
resultados com a remissão tumoral e manutenção da remissão. Na manutenção terapêutica, 
utilizou-se doxorrubicina na dose de 31mg/k intravenoso a cada 21 dias. Atualmente, o 
animal encontra-se em finalização de tratamento, com retorno periódico para 
acompanhamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE Neoplasia, Protocolo COP, gatos, tratamento.. 
 

ABSTRACT: Among the neoplastic pathologies, lymphoma has a hematopoietic origin and 
can affect a significant number of species of domestic animals, including felines. Due to its 
nature of involvement of the lymphatic system, it mainly affects lymph nodes, spleen, 
thymus, liver and bone marrow, also known as lymphoid organs, interfering with their 
physiological functions due to neoplastic growth. Due to its great incidence in domestic 
animals, especially pets, or lymphoma has been increasingly studied in veterinary medicine. 
On the other hand, there are still gaps when the treatment and the patient's response, 
especially in cases less related to felines. Thus, the objective of this work is to report a case 
of multicentric lymphoma in a young feline. The animal, a 1-year-old feline, SRD, was 
activated after showing clinical signs such as apathy, anorexia and increased volume of 
peripheral lymph nodes, being diagnosed positive for multicentric lymphoma using 
experimental tests such as aspiration cytology with associated popliteal lymph node fine. 
imaging exams, in which the multicentric character of the neoplasia is verified, with systemic 
lymphadenomegaly. After diagnosis, the animal underwent chemotherapy, following the 
modified COP protocol for 4 months, consisting of a combination of cyclophosphamide 
oral at a dose of 300 mg / m² every 15 days, intravenous vincristine at a dose of 0.75 mg / 
m² every 15 days and dexametasone 6 mg / kg intravenous. It presents good treatment 
tolerance and few negative effects, obtaining good results with tumor remission and 
maintenance of remission. In therapeutic maintenance, doxorubicin was used at a dose of 
31mg / k intravenously every 21 days. Currently, the animal is at the end of the treatment, 
with periodic return for follow-up. 
 
KEYWORDS Neoplasm, COP Protocol, cats, treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Dentre as patologias neoplásicas, o linfoma, também chamado de linfossarcoma, 

tem origem hematopoiética, caracterizando-se pelo aumento proliferativo clonal do número 

de linfócitos no sangue. Por sua natureza de acometimento do sistema linfático, afeta 

principalmente linfonodos, baço, timo, fígado e medula óssea, também conhecidos como 

órgãos linfóides, interferindo em suas funções fisiológicas por crescimento neoplásico. 

Entretanto, devido à sua origem hematopoiética, tem facilidade em se espalhar por diversas 

regiões anatômicas, podem, assim, afetar com facilidade vários órgãos do corpo (STÜTZER 

et al., 2011).  É uma neoplasia comum em pequenos animais domésticos, independentemente 

de fatores como idade, sexo ou raça (ARAUJO, 2009). 

Os linfomas são os tumores malignos mais frequentes e comuns em gatos, 

apresentando uma maior prevalência de casos do que qualquer outras espécies domésticas 

(COURT et al, 1997), tornando-se responsáveis por cerca de 50-90% dos tumores 

hematopoiéticos e representam 30% de todas as neoplasias malignas que acometem essa 

espécie (MALIK et al., 2001). Portanto, existe raças que tem maior chance de desenvolver a 

doença como raças orientais e siameses (DALEK, 2009; AMORIM, 2006).   

Em felinos, a doença é mais comumente relatada associadamente à infecção pelo 

vírus da leucemia felina (FeLv). De acordo com Costa et al. (2017), o vírus da leucemia felina 

é um fator predisponente que leva à transformação maligna nos linfócitos devido à 

característica oncogênica viral. Nesse contexto, Couto (2001) afirma que gatos jovens 

acometidos por essa neoplasia, geralmente são positivos para Felv, tendo maior chance de 

desenvolver linfoma do que animais negativos para o vírus. Outro fator de risco é a exposição 

desses animais à fumaça de cigarro de forma contínua por meio da inalação e/ou ingestão de 

pelos contaminados com partículas tóxicas fixadas no pelo durante o banho com a língua 

(SOUSA, 2018). 

O linfoma classifica-se de acordo com o sítio anatômico: alimentar, mediastinal, 

extranodal e multicêntrico. O linfoma alimentar pode afetar qualquer segmento do intestino, 

acometendo os linfonodos mesentéricos mais comumente. É frequente em felinos e pouco 

comum em cães. Essa neoplasia é na maioria das vezes apresentada por gatos mais velhos e 

Felv negativos (DALECK, 2016). O linfoma mediastinal envolve o timo e linfonodos 

mediastinal e externais, sendo mais acometidos felinos positivos para Felv com idade entre 

6 meses e 7 anos (AMARAL et al., 2016). O extra-nodal pode afetar qualquer órgão não 
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linfoide, podendo acometer qualquer tecido como coração, olhos, sistema nervoso, rins, 

entre outros órgãos (NELSON, 2015).  

Já a forma multicêntrica é mais comum em cães, sendo apresentada por 

linfadenomegalia, porém, em felinos é incomum. Raramente se observa linfadenopatia 

periférica. Os linfonodos que geralmente são acometidos são mesentéricos, baço e fígado 

(DALECK, 2016). Como sinal clínico, a presença de nódulos linfáticos periféricos na espécie 

felina também é mais rara de encontrar comparado a cães (DALECK, 2016). 

O diagnóstico conclusivo do linfoma e a identificação de seu subtipo deve incluir 

citologia e exame histopatológico do tecido acometido (DALECK, 2016). Em uma primeira 

etapa, a citologia avalia as células individualmente (THRALL, 2007), tendo a vantagem de 

ser um exame mais rápido e de precisão para diagnosticar o linfoma (LIPP, 2008). Contudo, 

a citologia identifica anormalidades nas populações linfocitárias, monomórficos, mas não 

classifica completamente o linfoma (BRYAN, 2010), como pode ser observado em casos de 

linfoma multicêntrico, nos quais ocorre a dificuldade em diferenciar linfoma de hiperplasia 

benigna do linfonodo. Quando a citologia não for suficiente, a excisão total do linfonodo 

para análise histopatológica é precisa para confirmar o diagnóstico, mostrando a capacidade 

invasiva, estrutura e orientação do tecido observado (VAIL, 2007). 

Segundo Dalek (2016) e Norworthy et al. (2001), os felinos apresentam boa 

tolerância ao esquema COP, composto por uma combinação de ciclofosfamida 300 mg/m² 

a cada 15 dias via intravenosa ou via oral; vincristina 0,75 mg/m² a cada 15 dias via 

intravenosa e prednisona 2 mg/quilo por dia via oral. A duração do tratamento pode se 

estender até um ano, a depender do estadiamento da doença e de órgãos acometidos. Após 

alcançar remissão tumoral completa com o protocolo COP, deve-se acrescentar a 

doxorrubicina 25 mg/m² na manutenção para que ocorra aumento na taxa de remissão e 

sobrevida. Deve-se administrar a cada três semanas em um total de nove sessões durante seis 

meses. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é relatar um caso de linfoma 

multicêntrico em um felino jovem negativo para FIV e FELV, visto que por se tratar de um 

acometimento raro na espécie, as informações mais específicas sobre casos são escassas na 

literatura e, muitas vezes, há lacunas sobre diagnóstico, prognóstico e terapêutica 

recomendada e resposta ao tratamento instituído. 
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2 ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Foi atendido um felino macho, castrado, de 1 ano de idade, pesando 4 kg, sem raça 

definida (SRD), com histórico de perda de apetite, apatia e surgimento de nódulo na região 

caudal da coxa de membro posterior esquerdo, há pelo menos 20 dias (Fig. 01). 

 

Figura 01. Felino macho com 1 ano de idade após atendimento inicial, em fluidoterapia.  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No exame clínico, verificou-se linfonodos periféricos aumentados, como 

submandibulares, cervicais, axilares e poplíteos; as mucosas apresentaram-se hipocoradas; 

frequência cardíaca, respiratória, temperatura, pressão arterial e hidratação encontravam-se 

dentro do padrão fisiológico para a espécie.  

Os resultados do exame físico e da clínica do paciente, como o aumento do volume 

dos linfonodos, junto às informações e queixa principal na anamnese relatada pela tutora, 

nortearam o médico veterinário a solicitar os exames complementares para confirmação da 

suspeita clínica de linfoma.  



Editora In Vivo 

26 

Dessa forma, foram solicitados exames hematológicos e bioquímicos séricos, além de 

ultrassonografia abdominal, radiografia torácica e citologia aspirativa de linfonodo poplíteo, 

sorologias para FIV e FELV negativas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Segundo Morris e Dobson (2007), antes do início da terapia com esses fármacos, é 

necessário estabelecer uma linha de parâmetros hematológicos para o monitoramento futuro 

da mielossupressão associada ao tratamento. Desta forma, o animal foi submetido a 

hemogramas e leucogramas durante todo o período em que esteve submetido ao tratamento, 

conforme demonstrado na tabela 1.  

 

Tabela 01: Valores obtidos no hemograma e leucograma durante o período em que o felino foi submetido ao 

tratamento. 

PARÂMETRO 18/02/2020 11/03/2020 23/04/2020 Referência 

Eritograma     

Hemácias (M/ul) 11,43 10,84 6,57 5 – 10 

Hematócrito (%) 39,3 38,5 22,1 25 – 45 

Hemoglobina (g/dL) 11,6 11,5 11,9 9 – 15 

VGM (fL) 34,4 35,5 33,6 41 – 58 

CHCM (K/ul) 29,5 29,8 - 3,8 – 50,0 

Reticulócitos 0,4/51,2 0,2/25,3 0.4 / 26,5  

Leucograma     

Leucócitos  

(K/uL | %) 
16,10 13,08 0,93 5,5 – 19,5 

Neutrófilos  

(K/uL | %) 
10,86 (67,4) 8,18 (62,4) 0,32 (34,0) 2,5 – 12,5 | 35 – 75 

Linfócitos  

(K/uL | %) 
2,24 / 13,9 2,76 / 21,1 0,16 / 17,1 0,40 – 6,8 | 20 – 55 

Monócitos  

(K/uL | %) 
1,24 / 7,7 1,43 / 11,0 0,7 / 7,3 0,15 – 1,70 | 1 – 4 

Eosinófilos (K/uL | %) 1,61 / 10,0 0,61 / 4,7 0,37 / 39,6 0,10 – 0,79 | 2 – 12 

Basófilos  

(K/uL | %) 
0,15 / 0,9 0,11 / 0,9 0,02 / 2,0 0,00 – 0,10 | 0 – 1 

Plaquetas (K/uL) 117 56 136 175 – 600 

Fonte: Autoria própria. 
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Pode-se observar que os resultados do mês de abril já apresentam queda 

significativa da contagem de células sanguíneas tanto em série vermelha quanto em serie 

branca e plaquetas, evidenciando que já há impacto dos fármacos quimioterápicos na 

atividade hematopoiética do animal. Optou-se pela manutenção do tratamento com maior 

intervalo entre as doses quimioterápicas, permitindo uma maior recuperação celular. Vale 

ressaltar que as contagens de plaquetas em felinos não são completamente fidedignas devido 

à presença comum de agregado plaquetário (TRALL, 2007). 

A sorologia solicitada para FIV e FELV foram ambas negativas. 

Os achados bioquímicos séricos não apresentaram anormalidades expressivas, 

evidenciando funções hepáticas e renais preservadas dentro das margens da normalidade 

fisiológica. À exceção foi a ureia que se apresentou moderadamente abaixo da margem 

inferior do padrão fisiológico, podendo significar afetação renal inicial, comum em casos de 

linfoma devido a alterações de hipocalcemia (DALEK, 2016).  

Os achados obtidos nos estudos radiográficos não atestam anormalidades anatômicas 

compatíveis com metástase em tecidos radiosensíveis. Porém, observou-se opacificação de 

campos pulmonares de aspecto difuso e padrão misto (intersticial e brônquico), 

predominantemente intersticial com visibilização de alguns brônquios que apresentam 

espessamento de suas paredes (infiltrado peribroquial), devendo se considerar a possibilidade 

de bronquiopatia inflamatória ou infecciosa. Outro achado significativo foi a presença de 

alargamento do mediastino cranial, sugerindo infiltrado de tecido adiposo, tendo como 

possível diagnóstico diferencial linfadenomegalia. 

Nos estudos ultrassonográficos abdominais, identificou-se parênquima hepático 

com ecogenicidade reduzida; esplenomegalia e formato alongado do baço, apresentando 

ainda parênquima normoecóico de textura heterogenia em padrão micro nodular, sugestivo 

de linfoma, doenças infecciosas ou vacinação recente. Presença de discreta alteração na 

morfologia cortical renal. Observou-se ainda linfadenopatia generalizada com aumento de 

linfonodos ilíaco esplênico, cólico, gastroduodenal e jejunais. Morfologia observada nos 

linfonodos de formato arredondado, regular, com visibilização de microvascularização 

interna e parênquima heterogêneo (visibilização de áreas hipoecoicas). O laudo sugere 

hipóteses de linfonodos absedativos, neoplásicos ou metastáticos, necessitando de mais 

exames complementares para confirmação diagnóstica (Anexo 5).  

De acordo com Kealy (2012), achados ultrassonográficos de alteração de 

ecogenicidade hepática associado a linfadenopatias e outros achados apresentam grande 
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possibilidade de resultados histopatológicos positivos para linfomas, sendo também 

importante no estadiamento da doença pelo mapeamento dos órgãos já acometidos. Vale 

lembrar que, segundo Dalek (2016), o estadiamento da doença deve ser estabelecido para 

auxiliar no prognóstico e na escolha do melhor tratamento para o animal, podendo ainda 

auxiliar na tipificação do linfoma entre multicêntrico e concentrado. 

Os achados ultrassonográficos gerais do linfoma multicêntrico caracterizam-se 

normalmente por presença de linfadenopatia generalizada associada ou não à hepatomegalia, 

esplenomegalia, e lesões extra nodais oculares, cutâneas, renais e neuronais. A morfologia 

geral dos linfonodos apresenta-se aumentada cerca de 5 a 15 vezes o tamanho normal, 

apresentando-se indolores e imóveis (COUTO, 2009). Os aspectos ultrassonográficos 

hepáticos podem apresentar infiltrados, na maioria dos casos vem associado às formas 

gastrointestinais (MATIZ, 2016). 

Nos achados citológicos coletados por pulsão aspirativa com agulha fina dos 

linfonodos poplíteos, observou-se amostra com alta celularidade caracterizada por 

proliferação de padrão monomórfico, constituída de células grandes, redondas de núcleo 

arredondado a clivados de cromatina grosseira, núcleo evidente e central e citoplasma 

escasso. Há moderada anisocitose e anisocariose, além de escassas mitoses atípicas e 

frequentes corpúsculos linfoglandulares no fundo de lâmina (Anexo 6).  

Segundo Dalek (2016), estes achados são compatíveis com linfoma, sendo 

indicativo de alta malignidade. Couto (2016) cita que o linfoma é facilmente diagnosticado 

através de exame citológico devido a seus achados específicos, tratando-se de um tumor de 

células mesenquimais com ausência de vacúolo citoplasmático. Caracteriza-se por ser uma 

formação de células linfoides grandes, imaturas e inferenciais. Observa-se ainda 

características como relação núcleo-citoplasma normalmente baixa, revelando também um 

ou dois nucléolos evidentes e cromatina grosseira (COUTO, 2010). 

Quando se associa os achados citológicos referentes à avaliação da celularidade – 

com indicativos de malignidade – junto aos resultados observados na ultrassonografia – com 

confirmação de diversos linfonodos acometidos, evidenciando a multicentricidade e 

malignidade do linfoma (LIPP, 2008; COUTO, 2009; DARLEK, 2016) 

Por se tratar de um animal jovem, sem grandes complicações relatadas nos exames 

complementares, o prognóstico do caso acaba sendo positivo, com boas chances de 

recuperação e regressão da neoplasia, de acordo com o descrito por Dalek (2016).  

Desta forma, prosseguiu-se à instituição do tratamento apropriado ao animal. A 

opção do médico veterinário foi pelo protocolo COP modificado, composto por uma 
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combinação de ciclofosfamida 300 mg/m² a cada 15 dias via intravenosa ou oral a depender 

da opção do veterinário; vincristina 0,75 mg/m² a cada 15 dias via intravenosa e prednisona 

2 mg/kg por dia via oral, conforme relatado por Dalek (2016) e Norworthy et al. (2001). 

No caso do paciente deste relato, optou-se por um protocolo COP modificado e 

adaptado ao paciente, levando em consideração os resultados de imunossupressão e 

estadiamento da doença verificados nos exames, estabelecendo-se o prazo de quatro meses 

de quimioterapia com intervalo de 21 dias entre as doses. Optou-se por doses orais no caso 

da ciclofosfamida, vincristina via intravenosa e substituiu-se a prednisona recomendada na 

literatura por dexametasona 6mg/ kg intravenosa como opção de antinflamatório. O 

tratamento teve início no dia 20 de fevereiro de 2020 e seguiu até 4 de abril com adoção de 

terapia de manutenção da remissão tumoral. A verificação da remissão tumoral se deu através 

de observação de diminuição do volume e palpação dos linfonodos periféricos, assim como 

de nova radiografia (Anexo 4). Logo, instituiu-se a doxorrubicina 30 mg/m² por via 

intravenosa, a fim de potencializar o efeito de remissão e aumento de sobrevida do paciente 

que segue rotina de acompanhamento e exames. 

Como destaca os estudos de North, Bancks (2009) e Norsworthy et al. (2001), o 

objetivo do tratamento quimioterápico pode ser dividido em duas etapas, sendo a primeira 

delas indução da remissão tumoral e a segunda manutenção do paciente livre do tumor. Desta 

forma, tendo como base essas etapas, pode-se adotar diversos protocolos com uma variedade 

de possibilidade de combinações de diferentes drogas.  

Vale ressaltar que cada protocolo adotado deve levar em consideração o status do 

paciente. Como dito anteriormente, há de se avaliar constantemente o risco de submeter o 

animal a um determinado protocolo devido a seus impactos hematológicos. Desta forma, é 

importante que, tanto ao início do tratamento quanto ao longo do tratamento – como é o 

caso do animal deste relato – o paciente goze de uma boa condição hematológica e 

predisponha de uma saúde geral boa para que possa resistir ao tratamento quimioterápico. 

 Por se tratar de drogas com grande impacto na saúde do animal, é importante 

acompanhar as variações e os impactos hematológicos ao longo do tratamento do animal, a 

fim de monitorar os riscos e possivelmente suspender o tratamento em caso de não 

adaptação do animal ao protocolo ou má resposta. Algumas drogas têm forte efeito 

mielossupressor, podendo acometer seriamente a resposta sérica do paciente. Se o felino 

apresentar valores de leucograma com neutrófilos segmentados abaixo de 2500 e plaquetas 
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abaixo de 75.000 o início do tratamento deve ser adiado (NORTH, BANCKS, 2009 & 

NORSWORTHY et al., 2001). 

Para felinos já em tratamento, deve-se atentar a monitorar as séries sanguíneas, 

sendo estes valores séricos (neutrófilos segmentados abaixo de 2500 e plaquetas abaixo de 

75.000) indicativos de que a dose dos fármacos deve ser reajustada e a próxima dose 

postergada para o momento em que o gato estiver recuperado. Para os gatos que 

apresentarem estes mesmos valores e não apresentarem indicativos de recuperação sérica 

sequencial, o protocolo deve ser modificado ou mesmo substituído (NORTH, BANCKS, 

2009 & NORSWORTHY et al., 2001). 

Segundo Wilson (2008), há efeitos colaterais severos a serem considerados quando 

estes protocolos são utilizados em felinos e por essa razão muitos veterinários acabam 

desestimulados em prescrever essa terapêutica aos pacientes e o proprietário. Outras o tutor 

opta pela eutanásia por agravamento dos efeitos colaterais do animal. 

No caso relatado, não houve efeitos colaterais significativos que justificassem uma 

suspensão do tratamento quimioterápico. Por outro lado, como esperado, houve impacto 

nas séries séricas, sobretudo leucócitos, com redução do número sanguíneo de células 

brancas, como pode ser observado no leucograma do dia 23/04/2020, o que significa efeito 

supressor das drogas sobre a hematopoese. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Como viu-se no presente relato, o diagnóstico, prognóstico e tratamento dos casos 

de linfoma felino estão intimamente relacionados, de modo que o diagnóstico, a identificação 

do subtipo específico da neoplasia e seu estadiamento, tem relação direta com o prognóstico 

e o tratamento do animal. Dessa forma, conclui-se que o animal obteve bons resultados, 

adotando o tratamento protocolo COP modificado, obtendo remissão tumoral com boa 

tolerância aos efeitos colaterais. 
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RESUMO: Na oncologia veterinária, o osteossarcoma (OSA) é a neoplasia óssea mais 
diagnosticada nos caninos, sendo mais frequente em raças de grande porte a gigantes, com 
idade média de 7 a 8 anos, acometendo principalmente o esqueleto apendicular possuindo 
um alto poder metastático. A neoplasia apresenta uma característica de desenvolvimento 
rápido acompanhada de dor, claudicação e edema no local. O diagnóstico do OSA pode se 
tornar complicado em razão de sua complexidade, podendo ser conclusivo baseando-se no 
exame físico completo, histórico e exames de imagens que incluem: Radiografia; 
Ultrassonografia, Cintilografia, Tomografia Computadorizada (TC) e a Ressonância 
Magnética (RM), onde em conjunto avaliam detalhadamente a neoplasia quanto a sua 
característica e extensão, porém os estudos histopatológico e citológico são necessários para 
a confirmação do diagnóstico. O tratamento baseia-se na amputação ou preservação do 
membro acometido combinada com uma quimioterapia adjuvante de forma que o 
prognóstico não seja tão desfavorável. Diante disto, este trabalho teve como objetivo o 
objetivo do presente estudo foi revisar os aspectos etiopatológicos, diagnóstico e tratamento 
de osteossarcoma.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia. Metástase. Diagnóstico. Amputação. 
 

ABSTRACT: In veterinary oncology, osteosarcoma (OSA) is the most diagnosed bone 
neoplasm in canines, being more frequent in large to giant breeds, with an average age of 7 
to 8 years, mainly affecting the appendicular skeleton, having a high metastatic power. The 
neoplasm has a characteristic of rapid development accompanied by pain, lameness and 
swelling at the site. The diagnosis of OSA can become complicated due to its complexity, 
and it can be conclusive based on a complete physical examination, history and imaging tests 
that include: Radiography; Ultrasonography, Scintigraphy, Computed Tomography (CT) and 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), which together evaluate the neoplasm in detail 
regarding its characteristic and extent, but histopathological and cytological studies are 
necessary to confirm the diagnosis. Treatment is based on amputation or preservation of the 
affected limb combined with adjuvant chemotherapy so that the prognosis is not so 
unfavorable. Therefore, this study aimed to review the etiopathological aspects, diagnosis 
and treatment of osteosarcoma. 
 
KEYWORDS: Neoplasia. Metastasis. Diagnosis. Amputation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O osteossarcoma (OSA) é a neoplasia óssea mais comum nos cães, sendo responsável 

por aproximadamente 85% a 90% dos casos (BERSANO, 2006; ETTINGER, 2008). 

De acordo com Alcântara (2010), as raças mais acometidas no Brasil são as de maior 

porte físico como Fila Brasileiro, Pastor Alemão, Rottweiler e Doberman. 

Os cães acometidos com OSA são 75% de grande porte, ocasionalmente machos, 

com uma média de idade de aproximadamente 7 a 8 anos, se localizam no esqueleto 

apendicular, afetando principalmente região distal do rádio, proximal do úmero, proximal da 

tíbia e distal do fêmur (ETTINGER, 2008), sendo que alguns estudos relatam que os ossos 

mais afetados são a tíbia e o úmero (DALECK, 1996), pois suportam cerca de 60% do peso 

corporal (FOSSUM, et. al., 2001; JOHNSON; WATSON, 2004). 

A etiologia do OSA canino ainda é de origem desconhecida, mas vários autores 

mencionam que a causa da neoplasia é multifatorial (MENDONÇA, 2008). Fatores genéticos 

podem ser determinantes na etiologia do osteossarcoma juntamente com diversas causas que 

contribuem para o seu aparecimento e essas causas incluem: radiações ionizantes, viroses, 

produtos químicos, corpos estranhos (implantes metálicos e ósseos), transformações de 

tumores benignos em malignos, entre outros (DALECK, 1996; MORIS, 2007).  

O osteossarcoma trata-se de um tumor mesenquimal maligno primário que, na 

variedade mais comum, tem como característica a presença de osteoblastos fusiformes que 

são visualizados como células triangulares e fusiformes curtas com núcleos ovóides e 

distendidos. A característica que identifica essas células é a sua capacidade de produzir 

osteóide, onde sua matriz colagenosa pode ficar mineralizada, transformando-se em osso 

(FRACASSO, 2012). 

A dor é o principal sintoma presente nos cães acometidos com lesões ósseas, 

podendo ser causada pelo crescimento do tumor (CAMARGO; BAPTISTA, 2004), pela 

interrupção do periósteo e por microfraturas (DALECK et al., 2002). A limitação dos 

movimentos é uma importante manifestação do sarcoma ósseo (BRASILEIRO FILHO, 

2000) podendo apresentar claudicação gradual ou com início agudo (SANTOS, 2009), o 

membro pode apresentar massas tumorais de consistência firme geralmente dolorosa à 

palpação e de crescimento progressivo o que pode prejudicar o apoio do mesmo 

(OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008; DAVID et al., 2003; COTRAN et al., 2000; COSTA et al., 

2001). 
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Alguns sinais de afecções sistêmicas podem ocorrer como anorexia, febre e perda de 

peso (GOMES et al., 2008; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008), sendo incomuns no estágio 

agudo da doença, podendo somente serem observadas com o estabelecimento do tumor 

(KLEINER; SILVA, 2003). 

O diagnóstico do osteossarcoma canino é sugerido a partir da história clínica do 

animal, exame físico, exames de sangue, radiografias do sítio primário e dos pulmões 

(WITHROW, 2001), porém a análise histopatológica e a citologia são necessárias para a 

confirmação do diagnóstico (WYKES et al., 1985). 

O tratamento do OSA no esqueleto apendicular envolve a amputação do membro 

acometido ou ressecção do tumor associada com o limb-sparing (cirurgia poupadora de 

membro), radioterapia e quimioterapia (MCNEILL et al., 2007; SELVARAJAH; 

KIRPENSTEIJN, 2010; SCHULZ, 2013). 

Para o OSA canino, o prognóstico pode variar de acordo com algumas condições do 

paciente, a exemplo da idade, sendo desfavorável para animais acima dos 10 anos e para os 

jovens com menos de 7 anos, de acordo com a localização do OSA primário, com a 

porcentagem de necrose tumoral após o tratamento quimioterápico adjuvante, com o 

crescimento do tumor nos vasos e com a atividade da enzima fosfatase alcalina plasmática 

(HAMMER et al., 1995). 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo o objetivo do presente estudo foi 

revisar os aspectos etiopatológicos, diagnóstico e tratamento de osteossarcoma. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE NEOPLASIAS 

 

A neoplasia é um crescimento novo, progressivo e descontrolado de determinado 

tecido. As neoplasias não possuem origem única, sendo provenientes de causas e 

comportamentos patológicos variados. As células neoplásicas tendem a se diferenciar de suas 

células normais de origem e o tecido formado apresenta uma proliferação exacerbada, uma 

diminuição da diferenciação celular e alteração de comunicação e adesão celular, não 

realizando tarefa útil para o organismo (CHAMMAS et. al., 2004). 

O desenvolvimento das neoplasias pode ocorrer devido aos seguintes fatores: 

Eventos Genéticos Espontâneos, que podem ocorrer tanto nos níveis cromossômicos 

quanto moleculares, geralmente acontece em animais velhos, devido ao tempo necessário 
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para acumular mudanças genéticas. Eventos Genéticos Hereditários, a exemplo de alguns 

tipos de sarcomas que aparentemente demostram algum tipo de preferência racial; e 

Estímulos Externos, que influenciam o desenvolvimento do tumor, afetando diretamente o 

DNA, causando alterações genéticas no interior da célula, tais como: fatores biológicos 

(vírus, parasitas e hormônios), físicos (raios ultravioletas, radiações, traumas e inflamações 

crônicas) e químicos (administração prolongada de agentes quimioterápicos para tratamento 

de câncer, podendo causar câncer secundário em longo prazo, caso o animal sobreviva) 

(MORIS; DOBSON, 2007). 

Segundo Cheville (1994) as neoplasias são classificadas de acordo com suas 

características de crescimento e comportamento, podendo ser benignas ou malignas. As 

neoplasias benignas são tumores que crescem por expansão, não causam metástases e 

geralmente não são fatais. Ainda, segundo o autor, os tumores benignos também são 

classificados de acordo com seu aspecto histológico, sendo designados pela adição do sufixo 

“OMA” ao nome do tipo celular original. 

As neoplasias malignas são tumores invasivos e destrutivos, de rápido crescimento, 

que tendem a causar metástases por via linfática ou hematógena, permitindo que tumores 

secundários se desenvolvam em qualquer órgão do corpo (SANTIS et al., 2007). 

Segundo o mesmo autor, para a classificação dos tumores malignos, é necessário 

considerar a origem embrionária do tecido do qual deriva o tumor. Quando sua origem for 

dos tecidos de revestimento externo e interno, os tumores são denominados carcinomas. 

Quando o epitélio de origem for glandular, passam a ser chamados de adenocarcinomas. Já 

os tumores malignos originários dos tecidos conjuntivos ou mesenquimais (tecido muscular, 

tecido ósseo ou cartilagem) será feito o acréscimo de "sarcoma" ao vocábulo correspondente 

ao tecido. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

O osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum nos cães, sendo responsável por 

aproximadamente 85% a 90% dos casos (BERSANO, 2006; ETTINGER, 2008), sendo mais 

encontrada em cães de raças de grande porte a gigantes (MORELLO et al., 2011; VANEL 

et al., 2012). 

Alguns casos de OSA foram relatados em cães que fazem parte do grupo de animais 

que estão sob maior risco de desenvolverem esse tipo de neoplasia no esqueleto apendicular, 
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principalmente em função de seu peso, idade, porte físico, predisposição genética e racial. 

Dentre as raças, destacam-se: Pastor Alemão, Dinamarquês, Rottweiler, Fila Brasileiro, Setter 

Irlandês, Boxer, Dobermann, Mastiff, São Bernardo e cães sem raça definida (BERSANO, 

2006). No Brasil, as raças mais acometidas são Fila Brasileiro, Pastor Alemão, Rottweiler e 

Doberman (ALCÂNTARA, 2010). Nelson e Couto (2010), afirmam que cães da raça 

Greyhound possuem predisposição genética, pois são animais de corrida e sofrem algum tipo 

de trauma durante sua vida, vindo posteriormente a desenvolver quadros de osteossarcoma, 

sendo esse tipo de neoplasia raro em Greyhound de exposição. 

Dentre estas raças, os machos apresentam maior casuística do que as fêmeas, com 

exceção das raças São Bernardo, Rottweiler e Dinamarquês em que a exceção se demonstra 

contrária (DALECK, 2009). A influência hormonal no desenvolvimento do tumor ou o 

maior tamanho dos machos com relação às fêmeas podem ser um dos fatores que explicam 

a maior ocorrência da neoplasia em machos (WITHROW, 1991). 

Os cães acometidos apresentam uma média de idade de aproximadamente 7 a 8 anos 

(MORELLO et al., 2011; VANEL et al., 2012), porém já foram identificados em cães 

afetados com menos de dois anos (THOMPSON; POOL, 2002; VANEL et al., 2012), se 

localizam no esqueleto apendicular, afetando principalmente região distal do rádio, distal do 

fêmur, proximal do úmero e proximal da tíbia (Fig. 01) (ETTINGER, 2008), sendo que 

alguns estudos demonstram que os ossos mais afetados são a tíbia e úmero (DALECK, 

2009), pois suportam cerca de 60% do peso corporal (FOSSUM et. al., 2001; JOHNSON; 

WATSON, 2004).

 

 

Figura 1: Distribuição da prevalência de osteossarcoma em cães: Lesões em ordem decrescente de 
frequência.Fonte: Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science (adaptado) 
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O crânio e a coluna vertebral, juntamente com o esterno, as costelas e a pelve 

compõem o esqueleto axial, sendo acometido aproximadamente em 25% dos casos de OSA 

canino (SELVARAJAH; KIRPENSTEIJN, 2010). 

 

3 ETIOLOGIA 

 

A etiologia do OSA canino ainda é de origem desconhecida, mas vários autores 

relatam que a causa da neoplasia é multifatorial (MENDONÇA, 2008). Fatores genéticos 

podem ser determinantes na etiologia do osteossarcoma juntamente com diversas causas que 

contribuem para o seu aparecimento e essas causas incluem: radiações ionizantes, viroses, 

produtos químicos, corpos estranhos (implantes metálicos e ósseos), transformações de 

tumores benignos em malignos, entre outros (DALECK, 2002; MORIS, 2007). 

O OSA de ocorrência natural tende a ser mais comum, porém há relatos de OSA 

associados a locais de velhas fraturas (FARCAS et al., 2012) preferencialmente naquelas que 

tiveram cicatrização tardia ou em locais de não-união de ossos e também posterior à 

complicações como a osteomielite (MORIS et al., 2017). 

Relatos demonstraram o desenvolvimento de OSA em cães submetidos à colocação 

de implantes metálicos para reparação de fraturas e em locais irradiados durante o tratamento 

(FRY, 1995; KESSLER, 1997; MORELLO et al., 2011). Tornando a radiação ionizante uma 

possível causa para o surgimento dessa neoplasia (MORIS, 2007). 

Straw (1996) especulou a importância viral na etiologia desta neoplasia já que pode 

ocorrer em ninhadas e pode ser induzido experimentalmente pela injeção de células tumorais 

em fetos caninos, porém ainda não se isolou nenhum vírus responsável pelo surgimento do 

OSA. 

Modificações genéticas e hormonais também são listadas como possíveis causas 

desse tipo de neoplasia (CARSON, 1995). Numerosos hormônios e citocinas podem agir 

nos sítios de crescimento do osso estimulando excessivamente células tronco, podendo levar 

ao surgimento do OSA (DALECK et al., 2002). 

O Hormônio do crescimento (Gh) possui efeito estimulante no crescimento do 

tecido ósseo normal e tecido ósseo neoplásico de células de osteossarcoma (BERSANO, 

2006). O seu efeito é mediado por diversos fatores, incluindo hormônios sexuais, IGF-1 

(fator 1 de crescimento tipo insulina) e proteínas de ligação a IGF-1. Sabe-se que a presença 

de hormônio do crescimento local poderá condicionar um ambiente favorável ao 
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crescimento de células neoplásicas, através de um efeito dependente do fator IGF-1, porém 

o seu mecanismo exato não tenha sido ainda elucidado (KIRPENSTEIJIN et al., 2002). 

 

3.1 ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

O osteossarcoma trata-se de um tumor mesenquimal maligno primário que, na 

variedade mais comum, tem como característica a presença de osteoblastos fusiformes que 

são visualizados como células triangulares e fusiformes curtas com núcleos ovóides e 

distendidos. A característica que identifica essas células é a sua capacidade de produzir 

osteóide, onde sua matriz colagenosa pode ficar mineralizada, transformando-se em osso 

imaturo (FRACASSO, 2012). 

Carlton e McGavin (1998) classificaram o tumor de acordo com o tipo de matriz, em 

simples: quando o tecido ósseo é formado em uma matriz cartilaginosa; composto: quando 

osso e cartilagem estão presentes; e pleomórfico: anaplásico com apenas algumas ilhas de 

osteóide presente. 

Entretanto, a Organização Mundial de Saúde utiliza atualmente um sistema baseado 

na Classificação Histológica de Tumores Ósseos e das Articulações dos Animais Domésticos, 

que divide o osteossarcoma em duas formas, a periférica e a forma central (MEUTEN, 2002; 

THOMPSON; POOL, 2002). 

A forma periférica é a menos frequente, com características clínicas, evolutivas e 

anatomopatológicas distintas da forma central. Cresce na superfície óssea e é classificada, 

levando em consideração o aspecto predominante, nos subtipos: periosteal e parosteal. O 

periosteal cresce na cortical óssea sob o periósteo e não invade o canal medular. O parosteal 

cresce na superfície óssea sobre a cortical (MORRIS; DOBSON, 2001; MEUTEN, 2002). 

A forma Central é a mais comum, com aspectos clínicos, radiográficos e 

anatomopatológicos bem definidos. Cresce no interior do osso, rompe a barreira cortical e 

periostal, comprimindo as partes moles adjacentes, tornando-se tumor extracompartimental. 

Possui uma variabilidade de aspectos histológicos e é classificada nos subtipos: osteoblástico, 

condroblástico, fibroblástico, teleangectásico, indiferenciado ou pobremente diferenciado e 

do tipo de células gigantes (MORRIS; DOBSON, 2001; THOMPSON; POOL, 2002; 

WOLFE et al., 2011). 
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3.2 SINAIS CLÍNICOS 

 

Segundo Kleiner e Silva (2003) os sinais clínicos geralmente tem uma evolução rápida 

e são facilmente percebidos pelos proprietários. 

A dor é o principal sintoma presente nos cães acometidos com lesões ósseas, 

podendo ser causada pelo crescimento do tumor (CAMARGO; BAPTISTA, 2004), pela 

interrupção do periósteo e por microfraturas (DALECK et al., 2002), ocorrendo também o 

aumento da temperatura no local (DAVID et al, 2003). As dores são leves ou intermitentes 

nas áreas acometidas e à medida que a dor progride, a área envolvida torna-se edemaciada e 

o movimento fica limitado (RUBIN; FARBER, 2002). 

A limitação dos movimentos é uma importante manifestação do sarcoma ósseo 

(BRASILEIRO FILHO, 2000) podendo apresentar claudicação gradual ou com início agudo 

(SANTOS, 2009), o membro pode apresentar massas tumorais de consistência firme 

geralmente dolorosa à palpação e de crescimento progressivo o que pode prejudicar o apoio 

do membro (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008; DAVID et al., 2003; COSTA et al., 2001; 

COTRAN et al., 2000). 

O OSA causa obstrução tecidual significativa, impedindo a drenagem linfática normal 

do local, formando edema por obstrução linfática, facilmente visualizada devido ao inchaço 

do membro e pelo sinal positivo de “Godet”. (KLEINER; SILVA, 2003). O proprietário 

relata com frequência alguma incidência de trauma associado com o início da claudicação 

(CHUN; LORIMIER, 2003), podendo ser descobertos em radiografia de rotina 

(BRASILEIRO FILHO, 2000). 

Para Smith (2003), quando se trata de OSA do esqueleto axial, os pacientes 

apresentam geralmente um inchaço sobre a proeminência óssea e dor à palpação. 

Alguns sintomas respiratórios podem ocorrer (GOMES et al., 2008), porém 

dificilmente são observados como a primeira evidência clínica de metástase pulmonar 

(OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008). 

Segundo Straw et al. (1990) cães com diagnóstico de metástases podem permanecer 

sem apresentar sintomas por muito tempo, porém, alguns se apresentam apáticos dentro de 

um mês, podendo apresentar também fraqueza, perda de peso, tosse e dispneia. 

Alguns sinais de afecções sistêmicas podem ocorrer como anorexia e febre (GOMES 

et al., 2008; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008), sendo incomuns no estágio agudo da doença, 

podendo somente serem observados com o estabelecimento do tumor (KLEINER; SILVA, 
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2003). Para Chum e Lorimier (2003) os cães, na maioria das vezes, estão comendo e ingerindo 

água normalmente. 

Pode ser observado como sinais sistêmicos a hipercalcemia secundária à secreção de 

uma proteína semelhante ao PTH (paratormônio), podendo também aumentar a reabsorção 

de cálcio a nível renal (CAMARGO; BAPTISTA, 2004). 

 

4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico do osteossarcoma canino é sugerido a partir da história clínica do 

animal, exame físico, exames de sangue, radiografias do sítio primário e dos pulmões 

(WITHROW, 2001), porém a histopatologia e a citologia são necessárias para a confirmação 

do diagnóstico (WYKES et al., 1985). 

Em menos de 10% dos casos é possível fazer o diagnóstico de metástases pulmonares 

no momento da primeira consulta (O’BRIEN et al., 1993). Entretanto, segundo Mauldin et 

al. (1988), alguns cães apresentam metástases pulmonares diagnosticadas no momento da 

consulta. 

 

4.1 RADIOGRAFIA 

 

A radiografia é o principal meio de avaliação por imagem na medicina veterinária 

utilizado para diagnóstico de patologias ósseas (VANEL et al., 2012). 

Kleiner e Silva (2003) informam que a radiografia é um exame de alta definição e, 

portanto, uma ótima ferramenta diagnóstica a ser utilizada para encontrar uma neoplasia 

óssea, porém Carvalho e Imasaki (2007) afirmam que a radiologia não deve ser utilizada 

isoladamente para diagnóstico de uma patologia óssea. 

Radiograficamente, a lesão acarretada pelo OSA canino tem aspecto agressivo e pode 

ser principalmente lítica, proliferativa ou mista, com lise de osso cortical ou medular e 

produção de novo tecido ósseo no interior do tumor ou sob o periósteo, notando-se um 

aspecto semelhante a “explosão solar” (Fig. 02) (GARZOTTO; BERG, 2007; THRALL, 

2010; WOLFE et al., 2011; VANEL et al., 2012) ou uma elevação perióstica formando o 

triângulo de Codman (FIGURA 8B). Entretanto, para Vanel et al. (2012) esses achados não 

são patognomônicos. 
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Figura 2: A) Radiografia demostrando aspecto de “Explosão Solar” em fêmur; B) Radiografia demostrando 

o Triângulo de Codman (Seta). Fonte: Adaptado de ALIEVI (2006). 

 

A aparência radiográfica do OSA é semelhante à osteomielite de etiologia fúngica, 

portanto, nos casos em que a história clínica possa sugerir a possibilidade de osteomielite, 

uma biopsia histológica e cultura fúngica podem ser solicitadas (DERNELL et al., 2007; 

VANEL et al., 2012). Para Carvalho e Imasaki (2007), essa avaliação é de suma importância, 

além dos dados colhidos na anamnese e no exame físico. 

Para a radiografia, existem três tipos de osteossarcoma reconhecidos: o osteolítico, 

que se caracteriza pela intensa lise óssea, praticamente sem resposta defensiva do organismo, 

observando-se já nos estágios iniciais da neoplasia, destruição cortical, invasão de tecidos 

moles adjacentes e lesões metastáticas; o tipo osteoblástico, que sua principal característica é 

a neoformação óssea que se traduz radiograficamente pelo aumento de densidade do osso 

afetado; e o tipo misto que é o tipo mais comum e se caracteriza por apresentar os dois tipos 

anteriormente descritos de forma concomitante (VANEL et al., 2012). 

Quando o OSA acomete o esqueleto apendicular, projeções crânio-caudal e medio- 

lateral da lesão primária são necessárias, incluindo das articulações acima e abaixo do osso 

afetado (MORELLO et al., 2011). Já para OSA no esqueleto axial, projeções especiais tais 

como oblíquas, podem ser necessárias para avaliação dessas lesões (VANEL et al., 2012). 

Vanel et al. (2012) relatam que aproximadamente 90% dos animais possuem 

micrometástases não detectáveis pelo exame radiográfico. Oblak (2013) afirma que as lesões 

metastáticas que acometem os pulmões apareçam como múltiplos nódulos discretos de 

tecido mole (Fig. 03). 
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Figura 3: Radiografia em Projeção Latero-Lateral de tórax com presença de nodulações sugestivas de 
metástase pulmonar de um cão com osteossarcoma apendicular. Fonte: Adaptado do Serviço de cirurgia do 

Hospital Veterinário da Universidade de Brasília 

 

4.2 EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

 

A ultrassonografia é um importante exame complementar fazendo parte do 

procedimento pré-cirúrgico, avaliando e buscando metástases em tecidos moles, como 

pulmões, baço, fígado e rins. O exame ultrassonográfico também pode auxiliar realização de 

biópsia, obtendo-se amostras de possíveis tecidos metastáticos, podendo-se esquematizar e 

escolher as áreas e lesões a serem submetidas à biópsia, fornecendo maior precisão ao 

diagnóstico (DALECK, 2008; ANDRADE, 2008). 

 

4.3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

A tomografia computadorizada pode ser útil para o planejamento da cirurgia, 

principalmente para OSA localizados no esqueleto axial e também para o diagnóstico mais 

precoce das lesões metastáticas, como as lesões pulmonares menores que seis milímetros de 

diâmetro (Fig. 04).  
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Figura 4: Imagem em corte sagital de Tomografia Computadorizada com presença de nodulações sugestivas 

de metástase pulmonar (círculos). Fonte: Adaptado de EBERLE et al. (2010). 

 

A imagem deste exame consiste na soma de estruturas justapostas, permitindo a 

visualização de cortes seccionais das estruturas anatômicas com melhor e maior resolução, 

sendo útil para avaliações ósseas e de tecidos moles (STRAW, 2013; DALECK, 2008; 

SILVA, 2009; PENTER, 2013). Portanto, a tomografia pode fornecer informações essenciais 

para se estabelecer um plano cirúrgico, sobre a extensão de tecidos moles envolvidos e 

colaborar também na biopsia aspirativa por agulha fina de lesões suspeitas (LIPSITZ et al., 

2001). 

 

4.4 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

A ressonância magnética (RM) avalia a extensão tumoral e sua relação com as 

estruturas próximas, por meio da visualização da imagem em diversos cortes e planos, como 

por exemplo, no caso de tumores que se encontram no esqueleto axial próximo ao canal 

vertebral, sendo a forma mais acurada para avaliação do osteossarcoma nesses casos. Possui 

maior habilidade de diferenciar as estruturas moles do organismo do que a tomografia 

computadorizada, portanto indicada também para o estadiamento tumoral de cães com OSA 

(STRAW, 2013; DALECK, 2008). A RM é reconhecida como a melhor modalidade para 

avaliação pré-operatória de OSA apendicular, especialmente na cirurgia de preservação do 

membro (CHUN; LORIMIER, 2003). 
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Para Luongo (2013), a ressonância magnética não é tão difundida na medicina 

veterinária devido ao alto custo de realização, compra dos aparelhos e manutenção dos 

mesmos, sendo, portanto de uso limitado. 

 

4.5 CINTILOGRAFIA ÓSSEA 

 

A cintilografia óssea é usada para identificar lesões na região esquelética dos animais, 

sendo um exame altamente sensível, ajudando na identificação de lesões multifocais em cães 

com neoplasias. O OSA dificilmente atinge vários ossos, porém lesões metastáticas têm sido 

identificadas em diagnósticos iniciais com a cintilografia (ETTINGER, 2008; FOSSUM, 

2013).  

A cintilografia pode ser útil para estadiamento de neoplasias de cães com OSA, sendo 

utilizada com rotina na Medicina para detecção de metástases ósseas e avaliações de traumas. 

O exame cintilográfico de animais com tumores ósseos é feito mediante o uso de um 

radiofármaco, o 99mTcMDP (metileno difosfato marcado com tecnécio 99m), administrado 

por via intravenosa, que se incorpora nos locais de neoformação, remodelamento ósseo e 

regiões de maior fluxo sanguíneos (MARTIN, 1997). 

A cintilografia óssea é mais eficiente que os exames radiográficos, no que se refere à 

precocidade de detecção de metástases. Animais que apresentam claudicação e que ao 

exame radiográfico nada é visualizado a cintilografia pode apontar regiões de maior 

captação em osso ou articulação e em alguns casos pode ajudar a detectar focos de 

osteomielite antes mesmos da detecção de sinais na radiografia (Fig. 05) (ETTINGER, 

2008).  

Figura 5: Cintilografia demostrando a presença do tumor na região radial. Fonte: Modificado de Luongo 

(2013). 
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4.6 CITOLOGIA 

 

A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) pode propiciar o diagnóstico 

definitivo da afecção neoplásica, sendo menos invasiva e de menor custo para o proprietário 

(BAKER; LUMSDEN, 1999; SHONUBI et al., 2004), sendo assim, uma valiosa ferramenta 

para diagnóstico de tumores ósseos (JAYARAM; GUPTA, 1994; NANDA et al., 1994) 

Na CAAF de cães com OSA, os aspirados frequentemente revelam grande 

quantidade de células mesenquimais imaturas que podem ter osteóide intracitoplasmático ou 

extracelular (Fig. 06). Em associação aos osteoblastos malignos, osteoblastos benignos e 

osteoclastos podem, também, estar presentes. Aspiração por agulha fina de lesões ósseas 

líticas pode ajudar a excluir osteomielite fúngica ou bacteriana, onde células inflamatórias ou 

organismos podem ser observados. Uma biópsia de tecido pode também ser usada para 

diagnóstico citológico preliminar, obtendo-se uma impressão sobre lâmina (CHUN; 

LORIMIER, 2003). 

KUMAR et al. (1993) observaram correlação significativa entre o diagnóstico 

citológico e diagnóstico histopatológico em 94,1% dos casos de tumores ósseos. Quando o 

diagnóstico citológico de OSA é inconclusivo, recomenda-se a confirmação histopatológica 

(DALECK, 1996; LANG; SULZBACHER, 2001). 

 

 

Figura 6: Aspecto Citológico. Células pleomóficas agrupadas com presença de osteóide (200x, coloração 

Hematoxilina-Eosina). Fonte: Modificado do Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade de 

Brasília (2013). 
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4.7 BIOPSIA ÓSSEA 

 

A biopsia pode ser classificada como incisional ou excisional. A incisional é realizada 

através de incisão de pele, que permite a obtenção de uma quantidade ideal de tecido com 

maior precisão do resultado, atentando-se para os riscos de fraturas patológicas. 

Particularmente, o uso da agulha de jamshidi (Nº 13 ou 11) (Fig. 07) pode reduzir o risco de 

fratura patológica, pois coletam uma pequena amostra diminuindo o risco de fraturas 

patológicas.  

 

 

Figura 7: Instrumental utilizado para realização de biópsia óssea. A – Agulha de Jamshidi. B – Utilização da 
agulha para avaliação do tecido ósseo de um cão. Fonte: SCHOOR, M.V. Veterinary Critical Care Slide 

Collection, (2007). 

 

A biopsia excisional consiste na remoção completa da neoplasia através da 

amputação do membro, realizando sempre as margens de segurança, no caso de OSA deve-

se realizar a amputação na segunda ou terceira articulação distante ao foco tumoral 

(DALECK, 2008; STRAW, 2013). O local a ser estudado na biópsia deve ser escolhido com 

cuidado, dando-se preferência à lesão central, deve-se atentar para a presença de nervos, 

vasos e espaço articular, geralmente é realizado com o paciente anestesiado. A presença de 

uma ou mais amostras podem ser obtidas pelo reposicionamento da agulha na mesma incisão 

de pele. A biopsia pode ser realizada com a utilização do punch, possuindo 91,9% de precisão 

para a diferenciação de tumores para outros processos patológicos e 82% para diagnóstico 

específico (STRAW; WITHROW, 2013; AMARAL, 2013). Riscos associados à biópsia óssea 

em cães com OSA incluem infecção, diagnóstico não conclusivo e fratura iatrogênica 

(DERNELL et al., 2001). 



Editora In Vivo 

 

 
 

49 

Fossum (2013), afirma que a biópsia tem por finalidade obter amostras do centro 

radiológico dos tumores, para isso devem-se obter múltiplas amostras, indicando-se realizar 

radiografias pós-biópsia para confirmar o sítio da biópsia. 

Withrow (2013) afirma que, a realização de biópsia não aumenta a metastização como 

outros autores afirmam, porém pode existir o comprometimento no controle da neoplasia 

local caso a instrumento utilizado para a biópsia não esteja posicionado de maneira adequada, 

removendo o deslocamento de células neoplásicas. 

 

4.8 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

Quando o diagnóstico de OSA é inconclusivo no exame citológico, recomenda-se a 

confirmação histopatológica (LANG; SULZBACHER, 2001). O diagnóstico de OSA 

definitivo demanda biópsia do tecido tumoral e uma interpretação correta dos achados 

histopatológicos (DALECK, 1996). 

A análise histopatológica fornece informações sobre o diagnóstico da neoplasia e 

fundamenta a avaliação das margens cirúrgicas a serem adotadas nos procedimentos 

cirúrgicos do tumor, além de possuir a descrição quanto ao grau de diferenciação, que é de 

extrema valia para orientação da terapêutica a ser instaurada (DALECK, 2008). A principal 

avaliação histopatológica é a diferenciação das células mesenquimais primitivas e malignas 

em osteoblastos, que secretam matriz óssea, o que caracteriza osteossarcoma. 



Editora In Vivo 

50 

(GARDINALLI, 2015) (Fig. 08).

 

Figura 8: Osteossarcoma canino corado com Hematoxilina – Eosina. Em A) Região de proliferação celular; 
B) Produção de Osteóide; C) e D) Regiões onde se observam grande quantidades de matriz óssea formada. 

Aumento final: 200x para D e 100x para as demais figuras. Fonte: MARTELLI, (2007). 

 

O exame histológico baseia-se na observação do tipo de células presentes e na 

atividade das células neoplásicas, podendo ser dividido em seis categorias: osteoblástico, 

condroblástico, fibroblástico, teleangectásico, pobremente diferenciado e do tipo células 

gigantes, porém quando não há um padrão dominante, o tumor deve ser classificado como 

osteossarcoma do tipo combinado (BERSANO, 2009; ALCANTARA 2010). 

 

4.9 EXAMES LABORATORIAIS 

 

As anemias relacionadas às neoplasias geralmente são secundárias ao tratamento 

quimioterápico ou devido à diminuição da meia-vida do eritrócito. A anemia hemolítica 

imunomediada pode ocorrer devido à alteração morfológica ou fragmentação do eritrócito 

durante a passagem por um vaso sanguíneo anormal ou aderências de imunocomplexos ou 

imunoglobulinas a superfície destes. (DALECK, 2008). 

Segundo Bush (2004), anemia hemorrágica é comum em portadores de OSA, 

principalmente em pacientes que sofreram algum tipo de trauma, como fraturas ósseas. 
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Consequentemente, quadros hemorrágicos podem explicar a trombocitopenia, caso esteja 

presente. 

A causa mais provável da presença de leucocitose estará relacionada à produção de 

citocinas estimuladoras de colônia pela célula neoplásica, em contraponto a leucopenia que 

existe quando há invasão tumoral na medula óssea, como também a mielossupressão causada 

por fatores liberados pelas células neoplásicas ou induzida por agentes quimioterápicos 

(DALECK, 2008). 

A fosfatase alcalina é uma enzima sintetizada no fígado, nos osteoblastos, nos 

epitélios intestinal e renal. Porém, os hepatócitos respondem pela maior parte da atividade 

sérica normal da FA. Seus níveis elevados são observados no câncer hepático primário ou 

metastático. O OSA proporciona uma maior atividade sérica desta enzima devido à 

proliferação de osteoblastos que acompanha este distúrbio. O aumento de FA de origem 

óssea é facilmente distinguível dos quadros hepáticos e hepatobiliares pela falta de elevação 

de enzimas do parênquima hepático (ALT e AST). Portanto, o nível sérico de fosfatase 

alcalina pode ser útil na avaliação de câncer metastático comprometendo ossos e fígado 

(PACHECO et al., 2002). 

Para Withrow (1993), a FA quando se encontra acima do seu nível normal, após o 

tratamento primário do tumor, pode indicar evidência clínica ou radiográfica de metástases. 

Também é importante para mensurar a agressividade de quimioterapia adjuvante, 

pois foi relatado que animais com atividades normais da fosfatase alcalina e da sua isoenzima 

óssea antes do tratamento quimioterápico sobreviveram por um tempo significativamente 

maior que aqueles nos quais estas enzimas se encontravam com sua atividade elevada (Tab. 

01) (GARZOTTO; BERG, 2007). 

 

 Tabela 1: Relação entre dosagem de Fosfatase alcalina e tempo de sobrevida do animal 

Dosagem de Fosfatase Alcalina (FA) Tempo de Sobrevida do Cão 

> 110 U/L 177 Dias 

< 100 U/L 495 Dias 

Fonte: Dados apresentados por Silva, 2009. 
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4.10 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Segundo Ling et al. (1974), o diagnóstico diferencial inclui outras neoplasias primárias 

dos ossos (malignas e benignas), neoplasias ósseas secundárias, osteomielite bacteriana e 

micótica, avulsões e fraturas, deslocamentos, doenças metabólicas ósseas, injúrias ocorridas 

em ligamentos e tendões, miopatias, injúrias aos tecidos moles, corpo estranho, periostite, 

artrites e doenças secundárias da articulação, osteoartropatia hipertrófica pulmonar, 

panosteíte eosinofílica, osteopatia metafiseal e infecções. 

Os tumores primários menos diagnosticados incluem o fibrossarcoma, o linfoma, o 

mieloma múltiplo e o hemangiossarcoma, estes produzem lesões predominantemente líticas. 

Logo, para que seja feito um diagnóstico definitivo é necessário grandes amostras de tecidos. 

Durante o exame físico deve-se realizar o exame ortopédico para diferenciar processos 

neoplásicos de outras afecções ortopédicas como osteoartrite, ruptura do ligamento cruzado 

cranial e displasia de quadril, isto quando o animal apresenta somente dor e claudicação sem 

apresentar tumefação ou edema do membro afetado (BERSANO, 2006; PENTER, 2013; 

FOSSUM, 2013). 

 

5  TRATAMENTO 

 

O tratamento do OSA no esqueleto apendicular envolve a amputação do membro 

acometido ou ressecção do tumor associada com o limb-sparing (cirurgia poupadora de 

membro), radioterapia e quimioterapia (MCNEILL et al., 2007). Indica-se o tratamento 

cirúrgico do tumor ósseo no esqueleto apendicular com finalidade de remover o tumor 

primário e proporcionar alívio da dor ao paciente. A escolha da técnica cirúrgica depende de 

alguns fatores, inclusive da habilidade do cirurgião, do material cirúrgico disponível, do 

tamanho do cão, da ocorrência simultânea de problemas ortopédicos ou neurológicos e das 

preferências do tutor (LIPTAK et al., 2006; GARZOTTO; BERG, 2007). 

 

5.1 AMPUTAÇÃO 

 

O principal tratamento para cães com OSA apendicular é a amputação do membro 

afetado (DERNELL et al., 2007; SELVARAJAH; KIRPENSTEIJN, 2010; WOLFE et 

al.,2011; VANEL et al., 2012). Os cães de raças de grande porte e gigantes também 

demonstram uma boa adaptação funcional após o procedimento (DERNELL et al., 2007). 
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Segundo Daleck (2010), a amputação com desarticulação coxofemural é 

recomendada para os membros pélvicos e para tumores localizados nos membros torácicos 

podem ser adotadas duas técnicas: amputação do membro pela desarticulação escapulo-

umeral ou amputação do membro com remoção da escápula. Em ambas as técnicas, antes 

de seccionar o plexo braquial, deve-se fazer a infiltração nesse com lidocaína para permitir 

uma analgesia no pós-operatório. 

Amputação como método único de tratamento deve somente ser considerada como 

paliativa, pois remove a causa de dor e claudicação, mas não tem nenhum efeito sobre as 

metástases, sendo que a sobrevida média nesses casos está em torno de 18 a 19 semanas. 

Estatisticamente, 90% dos pacientes tratados apenas com a amputação poderão ser 

eutanasiados devido às metástases em um período de um ano (ENDICOTT, 2003; 

SELVARAJAH; KIRPENSTEIJN, 2010; WOLFE et al., 2011). 

A recorrência local do tumor, causada pela não retirada total do OSA, é a indicação 

de eutanásia entre 54-80% dos cães com OSA axial (FARCAS et al., 2012). 

 

 

5.2 CIRURGIA POUPADORA DE MEMBRO 

 

A limb-sparing ou cirurgia poupadora de membro é indicada para cães com tumores 

ósseos que possuem outro membro acometido por problema ortopédico severo, como 

osteoartrite, cães obesos, com déficits neurológicos pré-existentes e nos casos em que o tutor 

não permite a amputação do membro do animal (LIPTAK et al., 2006; DERNELL et al., 

2007; VANEL et al., 2012). A cirurgia de preservação envolve a ressecção do tumor e a 

reconstrução da coluna óssea, com ou sem artrodese da articulação adjacente (DERNELL 

et al., 2001; LIPTAK et al., 2006). 

A cirurgia preservadora objetiva proporcionar um membro funcional e livre de dor 

para o paciente após a remoção da neoplasia, sem que seja afetada sua sobrevida. O osso 

removido é comumente substituído por endoprótese, aloenxerto, ou a combinação de ambos 

(DALECK, 2010). Os candidatos mais propícios para a cirurgia poupadora de membro são 

os cães com OSA no rádio distal que possuem menos do que 50% do osso afetado 

(DERNELL et al., 2007; VANEL et al., 2012; SCHULZ, 2013). 

A preservação do membro no caso de OSA umerais proximais não tem obtido 

sucesso considerável (LIPTAK et al., 2006; SCHULZ, 2013), e em cães com tumores 
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localizados na porção distal do fêmur ou da tíbia, existe uma elevada taxa de infecção 

decorrente da carência de revestimento muscular. Tumores localizados na tíbia proximal ou 

fêmur distal representam complicações pela impossibilidade de salvar a articulação do joelho. 

A função insatisfatória e as taxas de complicação desencorajam a indicação da técnica nestes 

locais. A artrodese do carpo é bem tolerada em cães, entretanto em outros locais (ombro, 

coxofemoral, joelho e tarso) está diretamente associada à função insatisfatória do membro 

(DERNELL et al., 2001; DALECK et al., 2002; LIPTAK et al., 2006). Visto que os tumores 

ósseos primários ocorrem em locais metafisários, a articulação vizinha deverá ser submetida 

à artrodese após a ressecção do tumor (STRAW, 1996). 

Os cuidados após a técnica de preservação do membro incluem: drenagem da região 

onde o enxerto foi colocado e remoção do mesmo geralmente após um dia da cirurgia, pois 

é quando o líquido drenado diminui de volume; o membro deve ser envolvido por uma 

atadura acolchoada, a fim de controlar o edema pós-cirúrgico; a incisão de pele deve ser 

protegida com ataduras e uso de colar elisabetano para impedir que o animal se automutile; 

o exercício controlado ou a fisioterapia podem ser necessários para evitar que haja contratura 

de flexura dos dedos. Nas primeiras três a quatro semanas da cirurgia deve-se diminuir a 

frequência e intensidade dos exercícios (JOHNSON; HULSE, 2002). 

Variações da técnica de utilização de autoenxertos têm sido descritas para tratamento 

de preservação de membro em pacientes com osteossarcoma acometendo outros ossos 

apendiculares com exceção do rádio e/ou ulna, além de tentar diminuir a incidência de 

complicações pós-operatórias, particularmente a infecção. Estas técnicas incluem 

autoenxertos vascularizados, pasteurizados, irradiados, e uso de transporte ósseo intercalado 

com fixador externo circular (LIPTAK et al., 2006). O enxerto autógeno é rapidamente 

incorporado pelo receptor do osso, além de não possuir diferença quanto à 

histocompatibilidade. O local escolhido para coleta são áreas ósseas que podem ser 

removidas sem afetar a funcionalidade do membro. Entre eles podem ser citados: as costelas, 

a asa ilíaca, a ulna distal e a fíbula (MARTINEZ, 1999). 

Recomenda-se optar pelo uso de aloenxerto ósseo nos casos de neoplasia de membro 

se uma ou mais das situações seguintes se aplicarem: Se o tumor ocupar menos de 50% do 

comprimento de um osso longo, com um envolvimento mínimo ou nulo de tecido mole; 

não existir nenhuma evidência de metástase, infecção ou doença intercorrente; deve 

permanecer uma quantidade razoável de osso saudável suficiente para a fixação interna com 

placas e parafusos; quando o tutor se fizer contrário à amputação do membro; quando se 

dispuser de um aloenxerto esterilizado proveniente de um animal saudável. Complicações 
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que podem ocorrer no pós-operatório incluem: infecção, fraturas, falha de fixação e recidiva 

local (BOUVY, 2003). 

Straw e Withrow (2013) informam que a localização do tumor primário é 

consideração importante na seleção dos casos para posterior preservação, porque cães com 

tumores primários nos membros pélvicos geralmente não desempenham a função 

locomotora tão satisfatoriamente após a cirurgia preservadora de membro, em comparação 

com cães com tumores nos membros torácicos. Os locais com melhor resultado pós-

cirúrgicos são a porção distal do rádio e proximal do úmero. O principal risco da cirurgia 

com preservação do membro é a recidiva local resultante da ressecção incompleta do tumor 

primário. Geralmente a recidiva local está intimamente associada ao desenvolvimento de 

metástase (BERG; STRAW, 2004). Após a ressecção, o tumor ósseo poderá ser 

histologicamente avaliado, para que seja determinada a quantidade de necrose produzida pela 

terapia pré-operatória (STRAW; WITHROW 2013). 

Para Bouvy (2003) a manutenção do membro é um processo complicado que requer 

suprimento de aloenxertos (banco de ósseo) e, mais importante, um esforço de equipe 

coordenado entre oncologista cirúrgico, clínicos, radiologistas, patologistas e equipe técnica. 

 

5.3 QUIMIOTERAPIA 

 

De um modo geral, a quimioterapia tem como objetivo a cura total da afecção, 

induzindo a remissão do tumor, embora esse propósito nem sempre seja alcançado, ela 

também é utilizada como terapia de manutenção (FONSECA et al., 2002; ABREU, 2008). 

Mesmo se a cura total não for obtida, existem outros benefícios adquiridos pelo uso 

da quimioterapia, como: auxiliar no controle de afecções generalizadas e rapidamente 

progressivas, não tratável pela cirurgia ou radioterapia; ajudar no controle da disseminação 

de metástases, controlando-as precocemente, mesmo que se encontre em rápida proliferação; 

restauração temporária de determinadas funções perdidas (ROSENTHAL, 1998). Segundo 

Larone e Delprat (2004), a resposta individual de cães à quimioterapia é incerta, podendo 

resultar em insucesso em responder à droga citotóxica. 

A cisplatina é um agente quimioterápico bem conhecido e tem o efeito de prolongar 

significativamente os intervalos livres da neoplasia, e consequentemente, a sobrevida do 

animal (KLEINER; SILVA, 2003). 
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A carboplatina foi desenvolvida na medicina humana e é um derivado platinado de 

segunda geração, servindo para abrandar os efeitos colaterais da cisplatina com resultado 

equivalente, portanto a mesma é indicada no tratamento de OSA apendiculares, sendo tão 

eficaz quanto à cisplatina. Na medicina veterinária, existem várias diferenças entre estes dois 

agentes quimioterápicos, a exemplo, no cão, a carboplatina tem menor potencial emético que 

a cisplatina, podendo ser dispensado o uso de anti-eméticos em alguns casos (LARONE; 

DELPRAT, 2004). A doxirrubicina também pode ser usada por ser um fármaco 

antineoplásico de eleição, sendo uma droga que inibe a síntese do DNA e do RNA, inibindo 

a proliferação tumoral (ETTINGER, 2008; LUONGO, 2013). 

Para Luongo (2013), quanto mais efetiva é a quimioterapia no controle da 

disseminação da neoplasia, mais prolongada será a sobrevida do paciente. A qualidade de 

vida do paciente é a principal consideração, no oferecimento da quimioterapia como 

alternativa realista no tratamento da neoplasia. 

Nenhuma terapia quimioterápica deve ser instituída sem que o tutor do animal 

reconheça completamente e colabore de modo irrestrito nas metas da terapia, e também 

quanto aos custos e o envolvimento necessário com o acompanhamento a intervalos 

regulares. Em muitos casos a terapia quimioterápica pode ajudar a prolongar a vida do 

paciente de forma confortável (CASSONE et al., 2007). Um resumo dos rotocolos 

quimioterápicos adjuvantes associados à cirurgia, e média de sobrevida é apresentado do 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Protocolos quimioterápicos adjuvantes associados à cirurgia, e média de sobrevida. 

Droga 
Dose, frequência e número de 

administrações 

Sobrevida 

livre  da Doença 
Sobrevida 

Cisplatina 
70mg/m² IV A cada 21 dias 

4 ciclos 

177-226 

Dias 

1 ano: 38 – 43% 

2 anos: 16- 18% 

Média: 262 – 17 

Cisplatina + Limb Sparing 
60mg/m² IV A cada 21 dias 

2- 6 ciclos 
Não relatado 

1 ano: 45,5% 

2 anos: 20,9% 

Média: 325 dias 

Carboplatina 300mg/m² IV A cada 21 dias Média de 257 dias 
1 ano: 35,4% 

Média: 321 dias 

Doxorrubicina 
30mg/m² IV A cada 14 dias 

5 ciclos 
Não relatado 

1 ano: 50,5% 

2 anos: 9,7% 

Média: 366 dias 
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Doxorrubicina e Cisplatina 

(alternados sequencialmente) 
Dox.: 30mg/m² IV Cis.: 60mg/m² IV Média de 210 dias 

1 ano: 37% 

Média: 300 dias 

 

Doxorrubicina e Cisplatina 

(associados) 

Dox.: 15-20mg/m² IV Cis.: 60mg/m² IV Não relatado 

1 ano: 48% 

2 anos: 28% 

Média: 345dias 

Doxorrubicina e 

Carboplatina (alternados 

sequencialmente) 

Car.: 300mg/m² IV Dox.: 30mg/m² IV 

A cada 21 dias 

6 ciclos 

Média de 227dias 
1 ano: 48% 

2 anos: 28% 

Doxorrubicina e 

Carboplatina (associados) 

Car.: 175mg/m² IV (dia 1) Dox.: 

15mg/m² IV (dia 2) A cada 21 dias 
Média de 195dias Média: 235dias 

Fonte: WITHROW; VAIL, (2007). 

 

5.4 RADIOTERAPIA 

 

A radioterapia é um tratamento essencialmente paliativo, que serve parar reduzir a 

dor nos cães acometidos com OSA que não estão elegíveis para o procedimento cirúrgico de 

amputação ou para a cirurgia poupadora de membro. O alívio da dor pode alcançar níveis 

que se estende de 4 a 6 meses, porem não prevê o acontecimento de fraturas patológicas e 

deve ser realizado em conjunto com a quimioterapia (MORAILLON et al., 2013; 

ETTINGER, 2008). 

Segundo Alcântara (2010), pode existir a progressão tumoral utilizando a radioterapia 

como tratamento paliativo. 

 

5.5 BIFOSFONATOS 

 

O uso de bifosfonatos é indicado em tratamentos paliativos, pois inibem a reabsorção 

óssea, limitando a progressão local do OSA nos cães. O ácido zoledrônico têm se mostrado 

clinicamente útil para o controle de tumores ósseos diminuindo a lise óssea e 

consequentemente a dor e complicações estruturais (FAN, 2007; MORELLO et al., 2011). 

Wolfe (2011) afirma que o uso do ácido zoledrônico demonstrou atividades anti- 

tumorígenas, diminuição da reabsorção óssea e restabelecimento da integridade óssea. 

Entretanto, sua utilização não inibiu o desenvolvimento de metástases pulmonares. 
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5.6 ANALGESIA 

 

Para Luongo (2013), na analgesia são utilizados o uso de anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINE’S), opióides como cloridrato de tramadol e morfina, e a gabapentina. A 

gabapentina em particular, inibe a transmissão de dor ao nível de medula espinhal. Todos 

esses analgésicos visam um melhor suporte anti-álgico ao paciente portador de OSA. 

 

6  PROGNÓSTICO 

 

Para o osteossarcoma canino, o prognóstico varia de acordo com algumas condições 

do paciente, a exemplo da idade, sendo desfavorável para animais acima dos 10 anos, de 

acordo com a localização do OSA primário, com a porcentagem de necrose tumoral após o 

tratamento quimioterápico adjuvante, com o crescimento do tumor nos vasos e com a 

atividade da enzima fosfatase alcalina plasmática (HAMMER et al., 1995). 

Johnson et al. (1998) afirmam que o prognóstico à longo prazo, para cães com 

osteossarcoma é extremamente reservado. Quando a amputação é o único tratamento, 90% 

morrem ou são submetidos à eutanásia, devido à ocorrência de metástases dentro de um ano. 

Embora menos de 5% dos cães tenham metástases pulmonares radiograficamente 

evidentes, a presença de metástase, detectada no momento do diagnóstico do ostessarcoma, 

é reconhecida como um fator de prognóstico reservado, sendo o tratamento pouco efetivo 

em aumentar o tempo de vida destes animais (SILVEIRA, 2005). 

Para Nelson e Couto (1994), a presença de lesões metastáticas piora 

consideravelmente o prognóstico, já que com poucas exceções atualmente não há 

abordagens terapêuticas benéficas para o osteossarcoma metastático em cães. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na oncologia veterinária, o osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum, 

principalmente no esqueleto apendicular de cães de grande porte a gigantes. 

O diagnóstico da neoplasia óssea é sugerido principalmente pelo exame físico e 

exames de imagens, porém deve ser confirmado somente com o exame citológico ou 

histopatológico. O tratamento ideal para o osteossarcoma deve ser instituído pelo médico 
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veterinário, juntamente com a preferência do tutor, mas sabe-se que a melhor opção de 

tratamento é a combinação cirúrgica e quimioterápica. 
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RESUMO: Fibrossarcoma é uma neoplasia maligna originada a partir de fibroblastos, sendo 
parte da composição do tecido conjuntivo. É raro em cães, representando apenas 1,5% das 
neoplasias caninas cutâneas atendidas na clínica médica de pequenos. É uma neoplasia que 
se forma principalmente em pele (subcutâneo), cavidade oral e nasal. Dessa forma, este 
trabalho tem como objetivo relatar a abordagem clínica, cirúrgica e terapêutica de um caso 
de fibrossarcoma em língua de um cão da raça chow-chow, com aproximadamente 6 anos 
de idade que foi atendido em um Hospital Veterinário de Fortaleza. O animal apresentava 
uma massa tumoral na cavidade oral que conferia desconforto, dor, sialorreia e hemorragia 
local. Foi realizada excisão da massa tumoral como medida de tratamento, A massa tumoral 
foi encaminhada para análise histopatológica e identificada como fibrossarcoma. Decorridos 
quatro meses do procedimento cirúrgico, o animal apresentou-se clinicamente bem. A partir 
do exposto, é notável a importância do diagnóstico adequado para estabelecimento do 
tratamento em conformidade com as particularidades da patologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cão. Neoplasia. Fibrossarcoma. 
 

ABSTRACT: Fibrosarcoma is a malignant neoplasm originated from fibroblast cells, which 
form the connective tissue. It is rare in dogs, representing only 1.5% of cutaneous neoplasms 
in the medical routine of small animals in this species. It is a neoplasm that is formed mainly 
in the skin, subcutaneous, oral and nasal cavity. The objective of this study is to report the 
clinical, surgical and therapeutic approach of a case of fibrosarcoma in tongue, in a chow-
chow dog, approximately 6 years of age, who was treated at the ETAVE Veterinary Hospital, 
presenting a tumor mass in the an oral cavity that conferred discomfort, pain, sialorrhea and 
hemorrhage at the site, excision of the tumor mass was done as treatment, it was identified 
as fibrosarcoma. After four months of the surgical procedure, the animal presents itself 
clinically well. This report highlights the importance of adequate diagnosis to establish the 
treatment in accordance with the particularities of the pathology. 
 
KEYWORDS: Dog. Neoplasia. Fibrosarcoma. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Fibrossarcomas são neoplasias de caráter maligno de origem mesenquimal, formadas 

por tecido conjuntivo, com predomínio de fibroblastos. Os fibroblastos são células 

responsáveis pela formação de colágeno e elastina (MONTANARI, 2016). 

Podem ser encontrados em qualquer parte do corpo, entretanto, sua maior 

ocorrência tem sido evidenciada em tecido subcutâneo da cavidade oral, nariz, fáscia e 

periósteo (YAGER; SCOTT, 1993). Os locais mais frequentes na cavidade oral são a gengiva, 

a língua, a mucosa labial, as amígdalas, os alvéolos dentários, o palato mole e o palato duro 

(BIRCHARD 1996; RODRÍGUEZ-QUEIRÓS et al. 1999; WHITE 2003). 

Aspectos epigenéticos e danos físicos-químicos a qual a cavidade oral está submetida 

devido a sua localização, fazem parte da patogênese do fibrossarcoma (KNUDSON, 1971; 

CULLEN; BREEN, 2017).  

O fibrossarcoma é o 3° tumor maligno mais comum na cavidade oral em cães, e 

representa aproximadamente 20% dos casos nessa região (RODRÍGUEZ-QUEIRÓS et al., 

1999). Entretanto, esses casos são raros, configurando apenas 1,5% das neoplasias cutâneas 

caninas na clínica médica e cirúrgica, enquanto nos gatos essa incidência é maior e representa 

15 a 17% de todos os tumores cutâneos (GROSS et al., 2009). É mais comum em animais 

com idade média de 9 a 10 anos (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002; FERREIRA et al., 

2002). Hauck (2003) relatou que não há predisposição sexual ou racial para o surgimento 

dessa neoplasia, entretanto, para Hnilica (2010) existe predisposição racial, sendo mais 

predisposto o doberman e o golden retriever. 

Macroscopicamente os fibrossarcomas são irregulares, de coloração branca- 

acinzentada (CARLTON; McGAVIN, 1998), desfigurantes e de consistência firme. O 

tamanho poderá variar de 1 a 15 cm de diâmetro (GROSS et al., 1992; SCOTT et al., 2001; 

MEDLEAU; HNILICA, 2003). Podem ser circunscrito ou infiltrativo, geralmente 

apresentam-se ulcerados (MOULTON, 1990; HENDRICK, 2017). Eles são altamente 

vascularizados, sendo comum a presença de hemorragias e necrose (SANTOS 1988). 

Microscopicamente, as células apresentam-se entrelaçadas ou arranjadas em padrão de 

“redemoinho” (CARLTON; McGAVIN, 1998), exibe alto pleomorfismo, variando desde 

células fusiformes indiferenciadas, com núcleos redondos a ovóides, até células alongadas 

entremeadas com feixes que se parecem com o tecido conjuntivo imaturo associado à 

presença de células dispostas em grupos paralelos entre si (JONES, 2000). Agregados 



Editora In Vivo 

68 

periféricos de linfócitos são ocasionalmente vistos, bem como os eosinófilos, no entanto, a 

síndrome hipereosinofílica é raramente observada. (HENDRICK, 2017). 

Os sinais clínicos mais comuns são aumento de volume seguido de hemorragia, dor, 

odor fétido, sialorreia, dificuldade de mastigação, alteração na simetria da face, anorexia, 

fratura patológica de mandíbula ou maxila e tosse. (AMNORRIS; WITHROW, 1985; 

GIOSO, 2007; FOALE; DEMETRIOU, 2011).  

O diagnóstico inicia-se no exame clínico, seguido de exames complementares, tais 

como exame de imagem e citopatológico, sendo necessária a confirmação por meio da análise 

da histopatologia, que permite definir o comportamento biológico do tumor (BOTELHO et 

al., 2015). O diagnóstico diferencial inclui Tumores da Bainha dos Nervos Periféricos 

(PNSTs), como o schawnnoma e também, o mixossarcoma, dentre outras neoplasias de 

origem mesenquimal (COWELL et al., 2009; HENDRICK, 2017), que serão distinguidas 

por meio do exame histopatológico.  

 O tratamento de eleição para o fibrossarcoma é a profunda exérese cirúrgica da massa 

tumoral, com ampla margem cirúrgica (HELLER et al., 2005; ETTINGER; FELDMAN, 

2010). Será recomendada a radioterapia e quimioterapia quando a remoção completa do 

tumor for extremamente difícil devido à sua localização e tamanho (McENTEE; PAGE, 

2001; HENDRICK, 2017).  

O prognóstico dos tumores de língua varia com a localização, a classificação 

histológica, a velocidade de crescimento e o estadiamento clínico, além da margem de 

segurança. Esses aspectos serão avaliados com o auxílio de exames radiográficos, 

ultrassonográficos e histopatológicos (CARPENTER et al., 1993; JAKOVLJEVIC; 

MORRISON, 2002). As neoplasias de grandes dimensões, localizadas em áreas de difícil 

excisão, com presença de metástases, apresentam prognóstico desfavorável, sendo as 

recidivas muito comuns (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002; CHALITA; RECHE, 

2003). Diante disso, ressalta-se a importância de associação terapêutica para resultados 

favoráveis. Fundamentado nos aspectos referidos, o objetivo deste trabalho é relatar a 

abordagem clínica, cirúrgica e terapêutica de um caso de fibrossarcoma canino em cavidade 

oral na região da língua em um cão. 
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2  ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

Foi atendido em um Hospital Veterinário, em Fortaleza, no estado do Ceará, um 

animal da espécie canina, macho, da raça Chow-Chow, com aproximadamente 6 anos de 

idade, pesando 23 kg, de pelagem na cor canela (fulvo).  

A tutora do animal relatou que há um mês o animal apresentava engasgos, tosse, 

sialorreia e episódios de sangramento pela cavidade oral. O animal já havia sido tratado 

anteriormente com antibiótico oral palatável para cães e expectorante.  

No exame físico as mucosas se apresentavam normocoradas e hidratadas, à palpação 

foi verificado que os linfonodos submandibulares estavam aumentados, a ausculta cardíaca 

era regular, temperatura 40 °C, indicando estado febril, ausência de dor abdominal e foi 

observada uma massa de tamanho indefinido no interior da boca do animal (Figura 1), mais 

situada ao lado direito e próxima à língua. Não foi possível observar a extensão do tumor, 

pois o animal apresentava-se agressivo ao exame físico.  

 

Figura 1 – Massa tumoral em língua de um cão da raça Chow-Chow. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Nesta ocasião, para a realização de hemograma completo e dosagem sérica de 

creatinina e Alanina Aminotransferase (ALT), a qual foi realizada a coleta de sangue por meio 

de venopunção da veia cefálica do membro esquerdo, utilizando-se agulha Vacutainer® e 

tubo, contendo Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA). Também foi solicitada 

radiografia de tórax com projeções Látero-Lateral (LL) e Ventro Dorsal (VD) e citologia da 

massa na região da língua. 

No dia do atendimento, foi prescrito a administração de dipirona gotas (1gt/kg, por 

via oral -VO, três vezes ao dia -TID), durante 5 dias e espiramicina associado com 

metronidazol (Stomorgyl 20®) (75.000UI/kg, VO, duas vezes ao dia - BID), por 7 dias, para 

tratamento sintomático, enquanto era aguardado o resultado dos exames. 

A partir dos resultados das primeiras análises de hemograma e bioquímico, o animal 

foi encaminhado para o internamento para controle da dor, tratamento da infecção bucal e 

ajuste dos níveis de creatinina. Foi administrado soro ringer com lactato (500ml/24 horas), 

metronidazol (15mg/kg, por via intravenosa -IV, BID), ceftriaxona (20mg/kg, IV, BID), 

ranitidina (2mg/kg, IV, BID), vitaminas do complexo B (Bionew®) (0,2ml/kg, IV, uma vez 

ao dia -SID), tramadol (3mg/kg, IV, TID) e dexametazona (1mg/kg, IV, SID).  

O animal foi então encaminhado para a realização de procedimento cirúrgico. Para a 

cirurgia, o animal estava em jejum alimentar de 12 horas e hídrico de 6 horas. Foi submetido 

à medicação pré-anestésica com tramadol (4mg/kg, por via intramuscular -IM) e meloxicam 

(Maxicam 0,2%) (0,5mg/kg, por via subcutânea -SC); para indução foi administrado cetamina 

(0,5mg/kg/IV) e diazepam (0,25mg/kg/IV) na mesma seringa e logo após, propofol 

(4mg/kg/IV). Em seguida, o paciente foi intubado por via endotraqueal e a manutenção 

anestésica foi realizada por meio da vaporização de isoflurano em sistema fechado, e no 

transoperatório foi realizada 2 doses de fentanil (2µg/kg/IV) diluído e de forma lenta a cada 

15 minutos. 

O procedimento cirúrgico foi iniciado com a técnica cirúrgica de exérese tumoral, 

sendo realizada a excisão de forma a retirar toda a área em volta da massa tumoral com bisturi 

e por se tratar de uma área bastante vascularizada, foi utilizado um bisturi elétrico para conter 

o sangramento, deixando uma margem cirúrgica com cerca de 2 cm para evitar bordas 

contaminadas (Figura 2). 
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Figura 2 – Hemóstase com bisturi elétrico (A). Local onde estava aderido a tumoração exofítica do 
fibrossarcoma. Observa-se grande região excisionada (B). 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Depois da retirada da massa tumoral, foi realizada uma sutura de Wolf com fio 

absorvível sintético 3-0 ácido poliglicólico (VICRYL™) na camada mais profunda do tecido 

muscular da língua e na face dorsal foi realizada uma sutura simples separada com fio não 

absorvível de Seda 2-0. (Figura 3).  

Figura 3 – Sutura simples separada na face dorsal da língua. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

A B 
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Como medida profilática, logo após o procedimento, administrou-se amoxicilina 

(Agemoxi®) (0,1ml/kg, SC) e meloxicam (Maxicam 0,2%®) (0,2mg/kg, SC). A massa 

tumoral (figura 4) foi encaminhada para avaliação histopatológica e citológica. 

 

Figura 4 – Superfície externa (A) e interna do fibrossarcoma que estava aderido à língua do paciente (B). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

No presente relato de caso, um cão desenvolveu fibrossarcoma na cavidade oral em 

região de língua, assim como citado por Birchard (1996), Rodríguez-Queirós et al. (1999), 

White (2003), Yager e Scott, (1993), como uma das áreas com maior casuística. O paciente 

relatado tinha seis anos, o que configura a idade adulta, assim como sugeriu Ferreira et al. 

(2002), que relatou ser mais comum em animais adultos ou idosos. 

No que se refere à causa do fibrossarcoma no paciente exposto, a cavidade oral sofre 

constantes agressões físico-químicas e biológicas, considerando-se sua localização, o que 

pode desencadear processos infecciosos, inflamatórios, alterações hiperplásicas, císticas e 

desenvolvimento tumoral (YAGER; SCOTT, 1993; GROSS et al., 2009). Acrescentando à 

predisposição da idade e alterações genéticas hereditárias ou adquiridas como sugerido por 

Knudson, (1971), assim como a epigenética ou mutação celular, levando a formação de 

células neoplásicas (CULLEN; BREEN, 2017).  
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Os sintomas mais observados em animais com fibrossarcoma em cavidade oral são 

sialorreia, tosse e episódios de sangramento pela cavidade oral (AMNORRIS; WITHROW, 

1985; GIOSO, 2007; FOALE; DEMETRIOU, 2011), as referidas apresentações clínicas 

foram compatíveis com a sintomatologia do animal relatado. 

A avaliação do primeiro hemograma revelou o valor do hematócrito em 33,6%, 

indicando estar abaixo da normalidade e 39,6% de Concentração de Hemoglobina 

Corpuscular Média (CHCM), que indicava aumento da concentração da hemoglobina com 

base nos valores pré-estabelecidos. 

Os exames bioquímicos revelaram creatinina a 1,60mg/dL, indicando valores acima 

do normal, ALT 18,0 U/L. Os valores de leucócitos foram de 37.000µL e os neutrófilos 

segmentados 31.156µL, constituindo uma leucocitose por neutrofilia. O plasma estava 

levemente hemolisado e as plaquetas morfologicamente normais com agregados 

plaquetários.  

Três dias depois foi realizado outro hemograma completo com análises séricas de 

ureia e relação proteína creatinina urinária. Durante a análise foi possível observar 5.060 

milhões/µL de eritrócitos, hematócrito no valor de 33,0% e hemoglobina 11,5 g/dL, 

expressando anemia e plaquetas constando 592.00µL, indicando aumento, a leucocitose 

persistiu, desta vez no valor de 37.600 9µL com neutrofilia de 31.208µL, foi observada ainda, 

discreta anisocitose e policromasia.  

O valor bioquímico de creatinina voltou ao padrão de referência da espécie e a ureia, 

que no hemograma anterior não havia sido solicitada, revelou o valor 20,0, estando, portanto, 

abaixo do valor de referência estabelecido por Kaneko (2008). Com base no resultado do 

primeiro exame, o animal foi encaminhado para uma cirurgia de exérese da massa tumoral 

como forma de tratamento. 

O animal apresentava leucocitose por neutrofilia sem desvio à esquerda, o que sugere 

infecções locais ou generalizadas (LOPES et al., 2007), além de monocitose, que é indicativo 

de mecanismos de defesas para inflamações (MEYER et al., 1995), esse aumento está 

tradicionalmente associado a doenças inflamatórias crônicas e moléstias neoplásicas 

(MEYER et al., 1995; BUSH, 2004; NELSON; COUTO, 2015).  

Os níveis elevados de creatinina podem ser devido a fatores pré-renais, como a 

diminuição do fluxo sanguíneo (LOPES et al., 2007), essa diminuição poder ter sido causada 

pela hipovolemia causada pela anemia derivada da neoplasia (TVEDTEN, 2010), pois além 

da neoplasia ter causado hemorragia, ela se nutre de células sanguíneas, acarretando na 
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diminuição dos valores dos eritrócitos e do hematócrito. Os valores se estabeleceram com a 

realização de fluidoterapia, que aumentou o fluxo de líquido para filtração sanguínea renal, 

consequentemente ocasionou uma leve diminuição no valor da ureia, que teve sua excreção 

aumentada. 

O valor elevado do CHCM no primeiro hemograma pode ter ocorrido devido a erros 

pré-analíticos e analíticos, como hemólise, pois de acordo Tvedten (2010), alterações 

hipercrômicas indicam um resultado errôneo e não uma mudança relacionada à doença. A 

anisocitose é procedente do VCM abaixo dos valores de referência. A presença de 

policromasia observada é um indicativo de boa resposta medular perante uma anemia 

(GONZÁLEZ; SILVA, 2008). 

Foram observados agregados plaquetários, segundo Rizzi et al. (2010) plaquetas 

ativadas ou trauma na coleta podem formar pequenos aglomerados. No segundo hemograma 

foi observado trombocitose, de acordo com Stokol (2010), estudos retrospectivos em 

animais mostraram que inflamação, neoplasias e hemorragias são as doenças mais comuns 

associadas à trombocitose secundária. 

O diagnóstico teve início com a citologia por meio do método de coloração de 

Papanicolau, que evidenciou padrões nucleares de malignidade, os núcleos eram ovalados e 

múltiplos, com cromatina grumosa e nucléolos evidentes (Figura 5). A citologia por método 

de coloração com Giemsa permitiu observar células neoplásicas de origem mesenquimal 

maligna, como descrito por Cowell et al. (2009), o que poderia descrever schwannoma, 

mixossarcoma, dentre outras neoplasias que apresentem células fusiformes, porém, quando 

associado ao histopatológico foi possível verificar tecidos circunvizinhos e tipos de arranjos 

formados pelas células para se chegar ao diagnóstico definitivo. 

 
 
Figura 5 – Citologia da massa tumoral por meio do método de Papanicolau, evidenciando padrões nucleares 
de malignidade sendo indicados pela seta (A). Citologia da massa tumoral por meio da coloração com Giemsa, 
determinando a origem embrionária da neoplasia, que foi constata ser de origem mesenquimal e maligna (B).   
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Como proposto por Botelho et al. (2015) foi realizado o exame histopatológico da 

massa tumoral (Figura 6) para confirmação do diagnóstico e para definir seu comportamento 

biológico e o prognóstico do animal. Foi realizado pelo método de fixação em formalina a 

10% e apresentou descrição macroscópica contendo fragmento nodular de aspecto tumoral 

ulcerado que media 7,0 x 6,0 x 4,5cm, sendo a descrição macroscópica compatível com a 

literatura (GROSS et al., 1992; SCOTT et al., 2001; MEDLEAU; HNILICA, 2003). Ao corte, 

a superfície apresentava-se compacta e branco-acinzentada. (CARLTON; MCGAVIN, 

1998), com áreas ulceradas e hemorrágicas, como proferido por Moulton (1990) e Santos 

(1988).  

A avaliação microscópica do histopatológico foi descrita como neoplasia que 

reproduz células fusiformes malignas de citoplasma alongado e volumoso, núcleo ovalado 

de cromatina grosseira e nucléolos evidentes (Figura 6) (JONES, 2000), seu estadiamento 

patológico era de neoplasia maligna pouco diferenciada com arquitetura pseudovascular 

presente. 
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Figura 6 – Histologia do fibrossarcoma. Histopatologico do paciente relatado (A) em comparativo com imagem 
da literatura (B). É possível observar nas duas figuras, células fusiformes e citoplasma alongado.  

 

 

O tratamento foi cirúrgico (ETTINGER; FELDMAN, 2010), com ampla margem 

cirúrgica como proposto por Heller et al. (2005), entretanto, as margens cirúrgicas laterais e 

profundas foram comprometidas pela neoplasia. 

No pós-operatório o paciente recebeu metronidazol (15mg/kg/IV/BID), 

ceftriaxona (20mg/kg/IV/BID), tramadol (2mg/kg/SC/TD), dexametazona 

(0,2mg/kg/IV/SID) e fluidoterapia com solução de ringer com lactato (500mL/24horas) até 

o momento da alta, o animal foi liberado após 24 horas. No dia em que recebeu alta, foi 

prescrito espiramicina + metronidazol (Stomorgyl 20®) (75.000UI/kg/BID) durante 8 dias; 

enrofloxacina (Flotril 150mg®) (5mg/kg/VO/SID) por 10 dias; dipirona gotas 

(20gts/VO/TID) durante 3 dias e digluconato de clorexidina a 0,12% (Periovet®) 

(Tópico/TID) por 10 dias.  

Decorridos 15 dias do procedimento cirúrgico, o animal retornou para retirada de 

pontos (Figura 7) e foi possível observar melhora na sintomatologia relatada, apresentando-

se clinicamente bem.  
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Figura 7 - Paciente no 15° dia de pós-operatório. É possível observar cicatrização no local onde ocorreu a 
exérese do fibrossarcoma (seta). 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

O acompanhamento do paciente após remoção do tumor é de extrema importância, 

devendo ser realizado mensalmente durante um ano (McENTEE; PAGE, 2001). No 

entanto, contrariando o que foi sugerido por Mcentee e Page (2001), o paciente não foi 

submetido à quimioterapia, radioterapia ou acompanhamento posterior, apesar de 

encaminhado e recomendado pelo médico veterinário, o que pode interferir no prognóstico 

e qualidade de vida do animal, pois para Goldschmidt e Hendrick (2002), as recidivas são 

comuns. O tempo de sobrevida do fibrossarcoma é de 10 a 12 meses (AMNORRIS; 

WITHROW, 1985; HAHN; FREEMAN, 2010). 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O fibrossarcoma tem prognóstico reservado, principalmente quando a remoção 

cirúrgica da neoplasia não é associada à quimioterapia e radioterapia, entretanto, a exésere do 

tumor irá conferir ao paciente alívio da sintomatologia e melhora na qualidade de vida, o que 

foi constatado no paciente relatado, que após cinco meses do procedimento, se apresentava 

clinicamente bem. Contudo, a terapêutica indicada para o animal não foi atendida pela tutora, 

que optou pelo procedimento cirúrgico como única medida de tratamento, aumentando o 

risco de recidivas, que são bastante comuns.  
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