
TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL EM CANINO 

Adriana Costa da Motta1*, Tanise Policarpo Machado1, Ezequiel Davi dos Santos1, Elisa de Oliveira Soares1 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

     O painel de imuno-histoquímica utilizado constituiu-se de uma 

essencial ferramenta diagnóstica para GIST, excluindo outros 

neoplasmas intestinais. 
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INTRODUÇÃO        

 

     Tumores estromais gastrointestinais (GISTs) são neoplasmas que 

ocorrem em cães e humanos. Histologicamente, são similares aos 

leiomiossarcomas e leiomiomas, sendo a imuno-histoquímica (IHQ) 

fundamental para o diagnóstico (COOPER & VALENTINE, 2016). Os 

GISTs demonstram reatividade variável para C-Kit, CD34 e α-actina de 

músculo liso, e são negativos para desmina e S100. Já os 

leiomiossarcomas, mais comumente, são positivos para SMA e 

desmina (RÍOS-MORENO et al., 2012; DAILEY et al., 2015).  
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     Uma fêmea canina, Pinscher, de 6 anos de idade apresentava 

anorexia e dificuldade para defecar, abdômen distendido, devido a 

presença de massa abdominal verificada através de 

ultrassonagrafia. Realizou-se celiotomia exploratória e remoção 

da massa que estava aderida ao omento e era de origem do cólon, 

a qual foi encaminhada para exame anatomopatológico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
      

     No exame macroscópico, a massa era arredondada, com 

superfície irregular e lisa, e de consistência firme, medindo 

11x11x5,5 cm. Aos cortes, apresentava aspecto sólido, coloração 

brancacenta, áreas hemorrágicas e consistência firme. Na análise 

microscópica, a camada muscular do cólon apresentava 

proliferação celular, constituída de células grandes arredondadas 

a fusiformes, com limites indistintos; citoplasma eosinofílico 

abundante e homogêneo, núcleo redondo a alongado e 

normocromático, com raras mitoses (Fig.1A). A proliferação 

celular era bem vascularizada, expansiva e distribuída em feixes 

e/ou áreas sólidas. Na coloração de hematoxilina e eosina e de 

tricrômico de masson, os achados foram sugestivos de 

neoplasma  de  músculo liso. No entanto, na IHQ, utilizando-se o 

método polímero, houve positividade para DOG 1 (Fig.1B), CKIT 

(Fig.1C), desmina (Fig.1D) e α-actina de músculo liso (SMA) 

(Fig.1E), e ausência de marcação para S100, CD34 e LCA. A 

expressão do Ki-67 foi positiva (2+) (Fig.1F). A avaliação IHQ 

permitiu o diagnóstico de GIST.  

Figura 1. Tumor do estroma gastrointestinal em canino, canino. A) Proliferação celular, constituída de 
células grandes arredondadas a fusiformes, com limites indistintos. H&E, 2x. B) IHQ revelando 
células com positividade para DOG 1. Estreptavidina-biotina-peroxidase, 40x. C) IHQ revelando 
células com positividade para CKIT 1. Estreptavidina-biotina-peroxidase, 40x. D) IHQ revelando 
células com positividade para desmina. Estreptavidina-biotina-peroxidase, 40X. E) IHQ revelando 
células com positividade para α-actina de músculo liso. Estreptavidina-biotina-peroxidase, 40X. F) 
IHQ demonstrando a proliferação celular através da expressão positiva do Ki-67 (2+). Estreptavidina-
biotina-peroxidase, 40x.  
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