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INTRODUÇÃO
O carcinoma ovariano é uma das neoplasias do trato urogenital mais frequentes

descritas em aves, apesar de poucos estudos investigativos sobre a etiologia

neoplásica nessa espécie, sugere-se que seja um tumor oriundo do epitélio

germinativo. Além de possibilitar o tratamento para animais com valor econômico

ou sentimental, o estudo e diagnóstico de neoplasias também auxilia nos estudos

preliminares para a espécie humana, cuja incidência de carcinoma ovariano é

bastante elevada.

OBJETIVOS
O objetivo desse relato é descrever o caso clínico de uma galinha d’angola, fêmea,

encaminhada para atendimento com queixa de apatia e suspeita de celomite.

RELATO DE CASO
Após internação, solicitou-se os exames coproparasitológico, radiográfico,

ultrassonográfico e bioquímicos. Ao exame radiográfico da cavidade celomática foi

observado os seguintes achados, aumento de volume homogêneo e de opacidade

de tecidos moles em região gonadal, deslocando ventralmente as alças intestinais,

podendo estar associado a formação ou retenção de ovo não calcificado, neoplasia

ovariana, e/ou salpingite, e sinais de efusão celomática (Figura 1A e 1B). Ao exame

ultrassonográfico da cavidade celomática, com transdutor linear 12 MHz, observou-

se importante distensão do oviduto esquerdo por presença de massa ecogênica em

topografia de ovário, heterogênea e ecogênica, medindo aproximadamente 3,01cm,

formato multilobulado, concomitante a moderada quantidade de coleção

anecogênica entremeada entre os órgãos celomáticos, com celularidade e serosa

celomática hiperecogênica e espessada, estabelecendo-se como diagnósticos

diferenciais processo neoplásico ou salpingite (Figura 2). Após punção e coleta do

líquido celomático, o resultado demonstrou celomite séptica. Após instituição de

terapia clínica, não houve melhora do quadro, resultando no óbito do animal 15 dias

após. No exame necroscópico e histopatológico, confirmou-se o diagnóstico de

adenocarcinoma ovariano.
DISCUSSÃO
Essa neoplasia em aves geralmente se apresenta, ultrassonograficamente, por

aumento maciço do órgão afetado, presença de massas arredondadas com

contornos irregulares e ecogenicidade heterogênea. Os tumores ovarianos já

foram descritos em diferentes tipos de aves, sendo adenocarcinoma o mais

comum, os sinais clínicos primeiramente apresentam-se como aumento de

volume da cavidade celomática e ascite, assim como, o caso do relato, podendo

se observar ainda dispneia e paralisia pélvica devido a possível compressão da

inervação isquiática. Demonstrou-se nesse paciente que as técnicas de imagem

auxiliam na definição, principalmente, de aumentos de volume em cavidade

celomática das aves, gerando maiores resultados quando as técnicas são

realizadas em conjunto. A ultrassonografia, apesar de, desafiadora devido a

presença dos sacos aéreo, penas e poucas janelas, ainda é uma ótima

ferramenta diagnóstica que deve ser explorada, por meio dela, neste caso,

detectou-se a massa, descartou a presença de ovos não calcificados ou mal

formados, detectou o local da lesão e ascite. Processos neoplásicos devem ser

incluídos como diferenciais para aumentos de volume nessa região, porém,

processos inflamatórios/infecciosos em aves, como a salpingite, podem ter

aspecto semelhante devido sua característica caseosa, devendo ser colocados

como diferencial.

CONCLUSÃO
Pelo exame radiográfico determinou-se a massa, contudo, apenas pelo exame

radiográfico, muitas dúvidas podem se gerar sobre o real local da lesão ou ainda

sobre os diferenciais, confirmando a importância do diagnóstico por imagem em

conjunto nas buscas e estudos de aumentos de volume celomáticos nessas

espécies.

Figura 1. Imagens radiográficas em projeção ventrodorsal (A) e laterolateral direita

(B), nota-se aumento de volume homogêneo e de opacidade de tecidos moles em

região gonadal (seta vermelha), além de deslocamento e moderada perda de

definição de contornos dos órgãos ventrais.

Figura 2. Imagens ultrassonográficas. (A) Oviduto esquerdo com importante

distensão por material ecogênico, medindo aproximadamente 3,01cm em porção

proximal, de aspecto discretamente heterogêneo. (B) Folículos ovarianos. (C e D)

Coleções anecogênicas entremeadas entre os órgãos celomáticos, com discreta

celularidade e serosas celomáticas hiperecogênicas e espessadas.
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