
O animal está sendo tratado com vitamina K2, piperina e

cúrcuma manipulados, além de terapia alvo com fosfato de

toceranib (Palladia®) para redução do tumor.

As neoplasias tireoidianas representam 10-15% de todas as

neoplasias crânio-cervicais em cães. Grande parte (95%) dos

tumores detectados em cães são carcinomas e até 38% destes

apresentam metástases no momento do diagnóstico.

Tireoidectomia é o tratamento preferido para tumores móveis

e bem circunscritos, enquanto os tumores invasivos

irressecáveis podem ser tratados com quimio ou radioterapia.
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CARCINOMA DE TIREOIDE EM CÃO: 
RELATO DE CASO

O diagnóstico de carcinoma de tireoide foi baseado nos

achados citológicos associados aos exames de imagem,

sendo que a citologia se mostrou uma ferramenta essencial

para o estabelecimento do tratamento precoce.

Figura 1. Citologia de carcinoma de tireoide em cão. Observa-se alta celularidade composta por células

epiteliais redondas arranjadas em grupamentos com formações acinares (asterisco), citoplasmas

fracamente basofílicos e vacuolizados, núcleos centrais redondos, moderada anisocariose (ponta de

seta), cromatina nuclear grosseira e figuras de mitose bizarras, além de macrófagos ativos em
moderada quantidade (seta). Wright-Giemsa. A) e B) Barra = 68,29 µm. C) e D) Barra = 34,14 µm. E) e F)

Barra = 11,38 µm.
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Uma cadela de 10 anos de idade, SRD, foi avaliada pois

apresentava um aumento de volume ovalado, medindo

aproximadamente 4,0 x 3,0 cm, firme, não móvel e indolor em

topografia de tireoide direita, observado há duas semanas e

de crescimento progressivo. Foram realizados exames de

sangue, citologia, radiografia cervical e torácica além de

tomografia computadorizada da região cervical.
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Os exames de sangue bem como as dosagens hormonais

estavam dentro dos valores de referência considerados para

espécie. A avaliação citológica foi sugestiva de carcinoma de

tireoide (Figura 1).

RESULTADOS

A radiografia cervical evidenciou aumento de volume em

topografia de tireoide e a radiografia torácica evidenciou

padrão pulmonar intersticial nodular sugestivo de metástase

(Figura 2).

Figura 2. Radiografias de cão com carcinoma de tireoide. (A) Projeção latero lateral direita de região

cervical evidenciando deslocamento ventral de traqueia. (B) Projeção latero lateral esquerda de tórax

apresentando padrão pulmonar intersticial nodular sugestivo de metástase.

A tomografia computadorizada evidenciou neoformação

extensa em tecidos moles cervicais sugestiva de processo

neoplásico agressivo, possivelmente oriunda de lobo direito

da tireoide, além de linfadenopatia retrofaríngea e mandibular

bilateral (Figura 3).

Figura 3. Tomografia computadorizada da região cervical de cão com carcinoma de tireoide. Observa-

se extensa formação ovalada, com atenuação de tecidos moles, realçada de forma heterogênea por

contraste, com áreas hipoatenuantes entremeadas (sugestivas de necrose/hemorragia intratumoral),

contornos irregulares medindo 9,30 x 7,15 x 3,93 cm, infiltrada em esôfago, laringe, traqueia, artéria

carótida direita, linfonodo retrofaríngeo direito e veia jugular direita. (A) Corte transversal com

contraste, CT Angio, WL 300, WW 600. (B) Corte sagital com contraste, CT Angio, WL 300, WW 600. (C)

Corte longitudinal com contraste, CT Abdômen, WL 60, WW 400.
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