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Neoplasias sinonasais são incomuns,

representando 1% dos tumores que afetam

cães e 82% das neoplasias no sistema

respiratório (CAMPOS et al., 2013). Entre

eles, 80% são malignos, sendo o carcinoma

o tipo mais comum e possui caráter

infiltrativo porém raramente é metastático

(FORMIGHIERI et al., 2012). Os sinais

clínicos associados a esta neoplasia estão

relacionados à quadros respiratórios com

corrimento e congestão nasal (CAMPOS et

al., 2013).

Introdução

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário

UPIS, um cão, SRD, macho, adulto, porte

médio e castrado apresentando deformação

facial e nódulo em plano nasal de

progressão de um ano. Ao exame físico, o

animal apresentou tosse, espirro, estertor,

secreção nasal sanguinolenta e fístula que

drenava material mucopurulento da região

do nódulo nasal. Fragmento da massa foi

coletado e enviado ao Setor de Anatomia

Patológica Animal da UPIS para análise

histopatológica. Após alguns dias houve

piora clínica, surgimento de outros nódulos

pela face e formação de fístula entre a

massa em plano nasal e a cavidade oral que

drenava secreção purulenta.

A descrição de casos de

adenocarcinoma nasal em cães

atribuído ao quadro clínico e achados

macro e microscópicos são

fundamentais para diagnóstico precoce

da neoplasia, estabelecimento de

protocolo terapêutico específico e

aumento da sobrevida do paciente.
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citoplasma levemente eosinofílico e

indistinto. Às células possuíam arranjo

papilar com delicado eixo conjuntivo de

sustentação. Havia anisocariose moderada,

anisocitose discreta e algumas figuras

mitóticas. Áreas de invasão de estroma e

área focalmente extensa de ulceração e

necrose associada a infiltrado inflamatório

neutrofílico também foram observadas,

caracterizando assim Adenocarcinoma

Papilar.
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À histopatologia foi detectada lesão

neoplásica acometendo 85% dos

fragmentos analisados, composta por

células cúbicas e arredondadas com núcleo

hipercromático, central e pequeno,
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