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Neoplasias intestinais são raras em

cães,no entanto, são mais frequentes no

intestino delgado (duodeno e jejuno) do

que no grosso. Animais senis e das raças

Collie e Pastor Alemão possuem maior

predisposição. O prognóstico é variável,

podendo alterar de bom para reservado à

ruim, quando há presença de infiltração e

metástase. O objetivo desse resumo foi

descrever de um caso de adenocarcinoma

intestinal com metaplasia óssea em um

canino.

Introdução

Foi recebido um segmento de intestino

delgado, em formalina a 10%, medindo

7,3x5,0x1,6 cm. Ao corte, apresentava

mucosa espessada, homogênea, branca e

firme, proveniente de uma cadela, sem

raça definida (SRD), de 6 anos de idade,

com histórico de anemia hemolítica e em

tratamento com medicamentos

imunossupressores, mas sem resposta. No

exame ultrassonográfico identificou

espessamento difuso das paredes

intestinais com perda de estratificação,

diante disso, sugeriu-se doença

inflamatória intestinal ou linfoma

intestinal.
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Figura 1. Adenocarcinoma intestinal com metaplasia

óssea em canino, fêmea, SRD, 6 anos. A - Células

neoplásicas formando ácinos ou túbulos (seta) (10x,

HE). B -Células com pleomorfismo celular e nuclear

intenso (40x, HE). C – Área central da lesão formando

trabéculas de tecido ósseo mineralizado (osteóide) (seta)

(40x, HE).

Adenocarcinoma intestinal é s neoplasia

maligna mais observada em cães e pode

desenvolver formação óssea

Munday J. S. Löhr C. V. Kiupel M. Tumors of the Alimentary

Tract in: Tumors in Domestic Animals. 5 ed. 2017. P. 564-565.
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A avaliação histopatológica do intestino

delgado evidenciou perda do epitélio de

revestimento (ulceração) e células

epiteliais neoplásicas pouco delimitadas,

não encapsuladas que infiltravam-se e

estendiam-se da mucosa até a camada

muscular externa. As células neoplásicas

formavam ácinos ou túbulos, com

características semelhantes às células da

mucosa intestinal. Eram cúbicas a

poliédricas, com limites citoplasmáticos

pouco definidos e com citoplasma

fracamente basofílico e às vezes

vacuolizado. O citoplasma de algumas

células neoplásicas bem como o lúmen de

alguns túbulos e ácinos apresentavam

muco fracamente basofílico (Fig. 1A). Os

núcleos das células neoplásicas eram

redondos, com cromatina frouxa,

contendo um ou três nucléolos

proeminentes. O pleomorfismo celular e

nuclear era intenso com uma mitose típica

por campo na objetiva de 40x (Fig. 1B).

No centro de alguns focos da neoplasia

havia trabéculas de tecido ósseo

mineralizado ou de osteóide (Fig. 1C).
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