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As neoplasias pulmonares primárias são

incomuns e ocasionalmente metastatizam

órgãos distantes. Representam em torno de 1%

de todos os tumores diagnosticados em cães,

sendo a de maior ocorrência o

adenocarcinoma, que é uma neoplasia maligna

de origem epitelial glandular. Normalmente

acomete cães a partir dos dez anos e algumas

raças possuem predisposição, como o Boxer.

Os sinais clínicos podem ser variados e

inespecíficos.

Um canino, fêmea, da raça boxer, com oito

anos e pesando 20 kg, foi atendida na cidade

de Porto Alegre-RS, Brasil. O animal

apresentava claudicação do membro posterior

direito e edema do membro posterior

esquerdo, após oito meses evolui para a

paresia dos membros posteriores. Além de

intensa algia e taquipneia. Exames

complementares foram solicitados,

hemograma, bioquímicos, ultrassonografia e

radiografia. Devido o quadro avançado o

animal foi eutanasiado e encaminhado para

exame de necropsia e histopatologia.

Figura 1: Pulmão. A. Sitio primário do adenocarcinoma.

B. Superfície pulmonar ao corte com nódulos

brancacentos e firmes.

Figura 2: Metástase na articulação femorotibial. A.

Exsudato purulento na articulação. B. Região articular

com aspecto lítico.
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ADENOCARCINOMA COM SÍTIO PRIMÁRIO NO

PULMÃO E METÁSTASES NA ARTICULAÇÃO

FEMOROTIBIAL E LINFONODO: RELATO DE CASO

Cibele Ribeiro¹, Andressa da Silva Vargas¹, Ingrid Tayná Orrigo Prates¹, Jenifer Severo Beretta¹, Lucas 

Fröhlich Lauxen¹, Stella Rehfeldt Borges Jagnow¹, Priscilla Deluchi² e Ana Carolina Barreto Coelho³

1 Discente na Faculdade de Veterinária, Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Av. Manoel Elias, 2001 -

Passo das Pedras, Porto Alegre - RS, 91240-261 – Brasil.

2 Médica Veterinária no Hospital Veterinário do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Av. Manoel Elias, 

2001 - Passo das Pedras, Porto Alegre - RS, 91240-261 – Brasil.

3 Docente na Faculdade de Veterinária, Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Rua Orfanotrófio 555, Alto 

Teresópolis, Porto Alegre, RS 90840-440, RS, Brasil.

e-mail: cibele.sadf@gmail.com

Introdução Macroscopicamente, nos pulmões havia

nódulos brancacentos e firmes (Figura 1). Na

articulação femorotibial esquerda, presença de

exsudato purulento e região com aspecto lítico

de coloração amarelada (Figura 2).

Histologicamente no pulmão, presença de

infiltrado de células neoplásicas. No osso,

presença de proliferação neoplásica de células

epiteliais entremeadas por trabéculas ósseas.

As mamas, assim como todos os outros órgãos

foram avaliados histologicamente,

confirmando a origem primária de

adenocarcinoma pulmonar.

Os achados de adenocarcinoma pulmonar com metástase na articulação femorotibial e

linfonodo são de ocorrência incomum. Destaca-se a escassez e importância de relatos a cerca

dessa neoplasia.

O hemograma, bioquímicos e

ultrassonografia abdominal estavam dentro

da normalidade. Na radiografia em ambos os

membros pélvicos foi visibilizado um

processo lítico e proliferativo, no fêmur

esquerdo com crescimento subperiosteal com

padrão “comida de traça” e perda do padrão

trabecular em epífise distal. No membro

direito, crescimento subperiosteal amorfo em

epífise distal do fêmur e epífise proximal de

tíbia e fíbula, sugerindo osteopatia

hipertrófica.
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