
Na necropsia, a adrenal direita estava aumentada, irregular e aderida à veia cava caudal (Fig1.A).
Ao corte, havia um nódulo, pouco circunscrito, avermelhado e macio, com invasão do lúmen da
veia cava (B e C). Nódulos semelhantes foram observados no pulmão, coração, linfonodos
mesentéricos, intestino delgado, pâncreas, baço, rins, músculo esquelético, diafragma e encéfalo.
Histologicamente, na adrenal havia uma proliferação neoplásica, densamente celular, pouco
circunscrita e infiltrativa. As células eram poliédricas, pequenas, raramente fusiformes, arranjadas
em trabéculas e ninhos. O núcleo era oval a redondo com cromatina frouxa e um nucléolo
conspícuo. Havia pleomorfismo celular e nuclear acentuados e células binucleadas. Mitoses
eram frequentes, assim como áreas de necrose e hemorragia (D). Metástases foram observadas
no pulmão, miocárdio e endocárdio de ambos os átrios e ventrículos (E), parênquima dos
linfonodos, serosa e mucosa do intestino delgado, em meio aos ácinos pancreáticos, nas polpas
branca e vermelha do baço, no interstício e capilares glomerulares (F), em meio aos miócitos do
músculo esquelético e diafragma, no córtex occipital (G) e em região de coroide do globo ocular
esquerdo (H).

Um canino, fêmea, SRD, de 14 anos, com queixa de apatia, hiporexia, dispneia leve ataxia dos
membros e inclinação da cabeça para a direita.

É um neoplasma maligno da região cortical da adrenal, que acomete cães adultos e idosos.
Frequentemente invade estruturas adjacentes, como a veia cava caudal, com trombos neoplásicos
e disseminação para órgãos distantes.

CARCINOMA ADRENOCORTICAL COM INVASÃO 
VASCULAR E METÁSTASES DISSEMINADAS EM UM CÃO

Alex dos Santos1, Éryca Ceolin Lamego1, Luíza Müller Eisenhardt1, Fabíola Kaspary Schons, 
Pedro Henrique Salini Buttelli1 e Glaucia Denise Kommers1

1Laboratório de Patologia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil. 
E-mail: alexsantos_tres@hotmail.com

Introdução

Relato do caso

Resultados

Conclusão
Através deste relato demonstramos o potencial metastático do carcinoma adrenocortical (não
funcional) para locais incomuns, como globo ocular, coração, capilares glomerulares e encéfalo.

Figura 1. (A) Adrenal direita irregular e aderida a parede da veia cava que apresenta sua porção caudal
dilatada. No detalhe, a obstrução completa do lúmen vascular por trombo neoplásico focalmente extenso. (B)
Adrenal direita. Proliferação neoplásica de células da cortical, densamente celular, arranjadas em trabéculas,
por vezes em ninhos, com acentuado pleomorfismo e áreas de hemorragia. (C) Rim. Observa-se um glomérulo
dilatado e com células neoplásicas nos capilares glomerulares. (D) Coração. Células tumorais infiltrado e
dissecando aos cardiomiócitos. (E) Encéfalo. Parênquima encefálico invadido por células tumorais. (F) Globo
ocular. Observa-se um espessamente da coroide com proliferação difusa de células tumorais.
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