
ADENOCARCINOMA PAPILAR INTESTINAL EM CÃO

Gabriel Caporale Mafra, Marina Carla Bezerra da Silva, Priscila de Lisboa Santos, Fernanda 

Ramalho Ramos, Cláudia de Souza Silva, Bethânia Almeida Gouveia, Felipe Noleto de Paiva, 

Rosemeri de Oliveira Vasconcelos.

FCAV – UNESP, Departamento de Patologia, Reprodução e Saúde Única, Laboratório de 

Patologia, São Paulo, SP, Brasil. gabriel.caporale@unesp.br 

Instituições Realizadoras e Agências de Fomento e etc...

Adenocarcinomas intestinais são

neoplasias epiteliais malignas que

geralmente se arranjam em estruturas

glandulares ou ductais anormais, pouco

frequentes em cães, geralmente

ocorrem em machos e animais mais

velhos (6 a 9 anos).

Introdução

Uma cadela de 13 anos de idade, sem

raça definida, apresentou disquezia e

hematoquezia. No exame

ultrassonográfico notou-se uma massa

que media 4,29 x 2,23 cm aderida a

intestino grosso (cólon descendente). A

massa teve crescimento rápido e levou a

obstrução intestinal. Análise

histopatológica foi feita em fragmentos

da massa aderida ao intestino e do

linfonodo mesentérico.
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Proliferação de células epiteliais

malignas, de alta celularidade, com

arranjos papilares em direção ao

lúmen intestinal e áreas de invasão da

submucosa e camada muscular com

células isoladas entremeadas a

moderado estroma fibroso (figura 1).

Acentuadas anisocitose e

cariomegalia, 4 figuras de mitoses

em 10 Campos de Grande Aumento

(Obj. 40x). Na submucosa notou-se

linfangiectasia e hemossiderina em

macrófagos. O linfonodo apresentou

focos com micrometástase (figura 2).

O diagnóstico foi de

Adenocarcinoma papilar de intestino.

A avaliação histopatológica mostrou-se

fundamental ao diagnóstico, tendo em

vista que se tratava de uma alteração

maligna com alto risco de metástase e de

prognóstico desfavorável.
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Figura 1. Adenocarcinoma intestinal

em um cão. A) proliferação de células

epiteliais malignas com arranjos

papilares em direção ao lúmen intestinal

(Barra = 50 µm). B) Linfonodo com

foco de micrometástase (*, Barra = 20

µm). Hematoxilina e Eosina.
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