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INTRODUÇÃO
O colangiocarcinoma é uma neoplasia de vias biliares incomum 
em cães, originária do epitélio da vesícula biliar e de ductos 
extra e intra-hepáticos. A forma intra-hepática acomete com 
maior f requência animais idosos,  com sinais c l ín icos 
inespecíf icos e prognóstico desfavorável por sua al ta 
capacidade de metástase para linfonodos regionais, pulmões, 
baço, adrenais, pâncreas, rins medula óssea e ossos.

RELATO DE CASO
Um cão da raça Rottweiler, macho, 12 anos, não castrado, foi 
atendido com histórico de emagrecimento, inapetência e fezes 
pastosas. Ao exame físico detectou-se taquipneia, ausculta 
pu lmonar  abafada,  e  abdômen abau lado.  Ao exame 
ultrassonográfico, observou-se hepatomegalia de contornos 
irregulares acompanhada de estruturas hiper e hipoecogênicas, 
mal definidas e difusamente distribuídas pelo parênquima 
hepático. Na vesícula biliar notou-se paredes espessadas e 
estrutura arredondada, multicavitária, medindo 8,42 cm por 
6,15 cm de diâmetro (Fig. 1). Efusão abdominal acentuada 
estava presente.  Em reg ião de ep id íd imo e funícu lo 
espermático esquerdos observou-se múltiplas estruturas 
nodulares hipoecoicas de 0,3 a 1,11 cm de diâmetro (Fig. 2). O 
animal foi submetido à eutanásia em função do prognóstico 
desfavorável diante das imagens sugestivas de metástases 
pulmonares e evolução de quadro clínico de insuficiência 
hepática. À necropsia, observou-se fígado aumentado de 
volume e com contornos irregulares pela presença de múltiplas 
áreas mult i focais coalescentes de aspecto umbil icado 
difusamente distribuídas e de estrutura multicavitária em 
vesícula biliar, diagnosticados como colangiocarcinoma à 
histopatologia (Fig. 3AB). Foi constatado que as lesões 
nodulares em epidídimo e funículo espermático esquerdos e 
pulmão tratavam-se de metástases de colangiocarcinoma. 
Havia também nódulo mestatático único de 0,5 cm em 
epidídimo direito, além de outros medindo até 1,5 cm em baço, 
omento e diafragma.

O colangiocarcinoma é pouco frequente em vesícula biliar e 
ductos extra-hepáticos de cães, no entanto, no presente caso 
esta neoplasia estava presente como uma estrutura 
multicavitária na vesícula biliar e difusamente distribuída no 
parênquima hepático. Apesar da existência de relatos de 
metástase para vários órgãos abdominais, as estruturas do 
sistema reprodutivo não foram descritas como destino do 
colangiocarcinoma. sendo o presente estudo o primeiro 
registro de acometimento dos epidídimos.

CONCLUSÃO
Os exames de imagens são ind ispensáve is  para  o 
diagnóstico, uma vez que o alto poder disseminativo dessa 
neoplasia exige busca minuciosa por focos de metástases e 
os epidídimos devem compor a lista como mais um órgão 
alvo. 

Figura  1 :  Imagens u l t rassonográ f icas  do  s is tema 
hepatobiliar. A. Parênquima hepático apresentando areas 
irregulars hipoecogênicas (seta) a hiperecogênicas (cabeça 
de seta). B. Vesícula biliar com parede espessada (setas) e 
conteúdo heterogêneo e multicavitário.

Figura 2: Imagem ultrassonográfica de região escrotal 
esquerda. Nota-se testículo esquerdo (TE) normal e estrutura 
nodular em epidídimo cranial( *) associado a líquido livre (LL).  

Figura 3.  A. Aspecto macroscópico de vesícula bi l iar 
apresentando-se intensamente aumentada de tamanho com 
centro multicavitário acastanhado. B.  Aspecto microscópico de 
parênquima epididimário com metástase de colangiocarcinoma, 
apresentando-se proliferçaão neoplásica e arranjos tubulares 
de células cuboidais a colunares.
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