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INTRODUÇÃO

As características histopatológicas

confirmaram o diagnóstico de carcinoma

adenoescamoso pulmonar, sem envolvimento

viral, em caprino.
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RESULTADOS

Um caprino pet SRD (11 anos de idade)

apresentou síndrome da angústia respiratória

aguda com intenso derrame pleural e

pleuropneumonia com abcesso sugestiva

pela ultrassonografia torácica. Devido ao

prognóstico desfavorável indicou-se a

eutanásia. No exame necroscópico foi

observado derrame pleural e aderência em

pleura na região torácica cranioventral

direita. Os lobos pulmonares, cranial e

médio, direito estavam firmes e cinza-claros,

com formação de neocavidade (11x11x8 cm)

contendo exsudato purulento (Figura 1). As

amostras foram processadas e coradas com

hematoxilina e eosina (HE). A PCR foi

realizada de amostras pulmonares de blocos

de parafina para a identificação do JSRV.

O adenocarcinoma pulmonar ovino (OPA) é

associado ao retrovírus jaagsiekte (JSRV).

Neoplasias pulmonares primárias em

pequenos ruminantes são raras e pouco

descritas. Deste modo, o diagnóstico

diferencial do JSRV em casos de neoplasias

pulmonares nestas espécies é importante para

diferenciar casos isolados daqueles com

potencial infectocontagioso

Na histopatologia as amostras do lobo médio

exibem proliferação nodular, densamente

celular, bem demarcada, envolta por tecido

conjuntivo fibroso e infiltrativa, composta

por células epiteliais cuboides-colunares

arranjadas em papilas e ácinos (60%) (Figura

2) e, poligonais arranjadas em ninhos com

diferenciação escamosa (40%) (Figura 3).

Acentuado pleomorfismo, anisocitose e

anisocariose. Contagem de 39 figuras de

mitoses em dez campos em aumento de

400x. A PCR para JSRV foi negativa

Figura 1. Carcinoma pulmonar adenoescamoso caprino.

Lobos pulmonares, cranial e médio, direito firmes e

cinza-claros, com formação de neocavidade em lobo

cranial direito. Bar: 30cm.

Figura 2. Carcinoma pulmonar adenoescamoso caprino.

Área adenomatosa de células epiteliais cuboides-

colunares arranjadas em papilas.HE. Bar:64µm

Figura 3. Carcinoma pulmonar adenoescamoso

caprino. Células poligonais arranjadas em ninhos com

diferenciação escamosa. HE. Bar: 16µm.


