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Os carcinomas adrenocorticais são mais

frequentes em furões e cães, raramente afetando

outras espécies. Esta neoplasia localmente

invasiva causa metástase para sítios distantes,

com frequente invasão da veia cava caudal

(VCC), onde forma um trombo tumoral e penetra

na aorta abdominal (AA) em cães e bovinos (1).

Introdução

O Serviço de Patologia Veterinária da FCAV-

UNESP recebeu um cão macho, de seis anos, com

histórico de vômito após ida ao “petshop”. O

quadro evoluiu para diminuição do débito

cardíaco, não responsivo a medicamentos, bem

como, palidez acentuada das mucosas e óbito.
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Baseado nos achados necroscópicos a causa mortis

do animal foi choque hipovolêmico, devido ao

hemotórax secundário a ruptura de veia cava caudal

por invasão de um carcinoma da glândula adrenal.
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No exame necroscópico observou-se aumento de

volume em topografia de glândula adrenal esquerda

associado a vaso adjacente. A massa estava aderida

a VCC e artéria aorta, media 5,0x4,6x3,3cm, era

irregular, com áreas hemorrágicas (Fig. 1A). Na

cavidade torácica notou-se acentuada de sangue

com coágulos cruóricos aderidos a base cardíaca,

próximo a saída da VCC (Fig. 1B). Também havia

êmbolo neoplásico em VCC, que media 6,0x 4,3cm,

obstruía o fluxo sanguíneo e dilatava o lúmem do

vaso (Fig. 1C/1D).

O exame citológico da neoformação continha

predominância de células com “núcleos nús”

(Fig.2). Na análise histopatológica da neoplasia,

tanto na adrenal quanto no espaço intravascular, as

células epiteliais estavam dispostas em feixes

separados por moderado estroma fibrovascular. As

células eram grandes, predominantemente

poliédricas, núcleos arredondados e

hipocromáticos. Anisocariose e cariomegalia

discretas e anisocitose moderada. Ainda foram

observadas 2 figuras de mitose em 10 Campos de

Grande Aumento (CGA) (Fig.3).

Resultados

Figura 1. Necropsia de cão. A) Notar a neoformação

cranial a rim (seta). B) Hemotórax devido a rompimento

de grande vaso (asterisco). C) Notar o aumento de volume

em vaso próximo a fígado devido presença de embolo

neoplásico. D) Pinça evidenciando local de prévia

localização de embolo neoplásico.
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Figura 2. Citologia de neoformação cranial a rim. A)

Nota-se população homogênea, sem citoplasma

aparente (Panótico Rápido, Obj 40x). B) Imagem “A”

aproximada.
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Figura 3. Histologia de neoformação cranial a rim. A)

Nota-se células epiteliais em arranjo sólido separados

por septos, de citoplasma claro e núcleos arredondados.

(HE, Obj 40x). B) Nota-se discretas áreas hemorrágicas

intratumoral (HE, Obj 40x).
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