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Neoplasias pulmonares primárias em 

animais domésticos são raras, com 

incidência de 1,2% em cães, sem 

predisposição sexual, com idade média 

entre 10-11 anos, e predisposição racial 

em Boxer, Doberman, Pinscher, Pastor 

Australiano, Berneses da Montanha e 

Setter Irlândes. São mais frequentes nos 

lobos pulmonares direitos, 

principalmente nos lobos caudais. Os 

adenocarcinomas pulmonares, 

atualmente classificados pelo padrão 

histológico, são: minimamente invasivos, 

com predomínio lepídico, papilar, acinar 

ou micropapilar. Esse trabalho teve como 

objetivo descrever achados macro e 

microscópicos de um adenocarcinoma 

papilar pulmonar em cão.  

Introdução 

Foi atendido um canino, macho, sem raça 

definida, 10 anos de idade, com 

alterações respiratórias há quatro anos e 

com radiografia e tomografia 

computadorizada sugestivas de neoplasia 

pulmonar. O animal foi submetido à 

cirurgia, na qual se coletou fragmento da 

região caudo-ventral, do lobo pulmonar 

direito, sendo encaminhado para exame 

histopatológico em formol tamponado a 

10%, posteriormente processado e corado 

rotineiramente com hematoxilina e 

eosina.  

Daleck, CR. De Nardi, AB. Oncologia em cães e gatos. 2ª Edição – Rio 

de Janeiro. Editora ROCA. 2016. P. 709. 

Pereira, LBSB. et al. Aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento do 

adenocarcinoma pulmonar canino: relato de caso. Medicina Veterinária 

(UFRPE), Recife, v.13, n.4 (out-dez), p.514-520, 2019. 

Wilson, DW. Tumors of the Respiratory Tract. MEUTEN, D. J. Tumors 

in Domestic Animals. WILEY Blackwell. Fifth Edition. 2016. P. 480-487. 

A associação do aspecto macroscópico 

multinodular com áreas císticas, bem como 

o aspecto microscópico de neoplasia 

epitelial com numerosas projeções papilares 

corroboram para o diagnóstico de 

adenocarcinoma papilar em cão. 
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Macroscopicamente, o fragmento 

pulmonar estava difusamente aumentado 

de volume, branco-amarelado, firme com 

áreas flutuantes, medindo 7,5x7,5x4,0cm. 

Ao corte, conforme a Fig. 1A. A 

microscopia revelou perda do parênquima 

e substituição por neoplasia epitelial, não 

encapsulada, infiltrativa, mal demarcada, 

densamente celular, de padrão papilar, 

sustentada por delgado tecido 

fibrovascular (Fig. 1B). De padrão papilar 

(Fig. 1C) com papilas revestidas por célu- 

Figura 1. Adenocarcinoma papilar pulmonar em 

canino. A) Macroscopicamente, ao corte, era 

multinodular, com áreas de milimétricas a 3,0cm de 

diâmetro, císticas contendo material mucopurulento 

amarelado (setas) B) Microscopicamente, observa-se 

neoplasia epitelial de padrão papilar, em meio à 

neoplasia há material amorfo (M) com neutrófilos 

degenerados e fenda de cristal de colesterol. Aumento 

de 10x. Coloração H&E. C) Microscopicamente, 

padrão papilar (P), sustentado por delgado tecido 

fibrovascular. Aumento de 40x. Coloração H&E. 

las cúbicas a colunares, com moderado 

citoplasma eosinofílico, finamente 

granular, bem delimitado. Núcleos 

redondos, cromatina frouxa com 1 a 3 

pequenos nucléolos. Média de duas 

mitoses por campo de maior aumento 

(40x). 


