
ACHADOS TOMOGRÁFICOS DE ADENOCARCINOMA DE 
GLÂNDULA SALIVAR MANDIBULAR ASSOCIADO A 

INVASÃO VASCULAR VENOSA EM UM CÃO

OBJETIVOS: Descrever os achados tomográficos do
adenorcarcinoma de glândula salivar, e os sinais de agressividade
desta neoplasia maligna, especialmente para região vascular
adjacente.

RELATO DE CASO: Uma cadela, de 14 anos, SRD, castrada,
apresentou um aumento de volume em região submandibular direita
com evolução de crescimento relativamente rápida. Pela palpação
caracterizou-se como uma massa firme, não dolorosa e ligeiramente
móvel em relação ao tecido circundante (Figura 1). A tomografia
computadorizada (TC) demonstrou uma massa heterogênea, de
contornos irregulares e margens definidas em região das glândulas
salivares parótida e mandibular direita, também contato íntimo com
os músculos digástrico e pterigoide direitos, Em seus maiores eixos
mediu aproximadamente 4,0 cm (Comprimento) x 3,6 cm (Altura) x 4,2
cm (Largura). Observou-se extensão da lesão para o lúmen da veia
linguofacial e jugular externa ipsilateral, promovendo a distensão de
seu lúmen e a falha de preenchimento pelo contraste, determinando
trombose neoplásica (Figura 2). De acordo com o relato da cirurgiã, a
massa correspondia a glândula salivar mandibular, apresentou
aderência com tecidos moles adjacentes e envolvia a glândula
parótida. O trombo descrito pela TC ocluía a veia linguofacial e
jugular, e se insinuava para a veia maxilar, as quais foram
seccionadas e ligadas cirurgicamente. Os linfonodos retrofaríngeos
foram retirados e os linfonodos mandibulares que estavam
anatomicamente preservados foram mantidos, embora pela avaliação
por TC apresentavam sinais de reatividade devido área hipoatenuante
central (Figura 3). A avaliação histopatológica revelou proliferação
neoplásica multinodular, expansiva, invasiva, pouco delimitada e
parcialmente revestida por cápsula fibrosa, definida como
adenocarcinoma salivar mucinoso tubular/sólido.
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CONCLUSÃO: A TC foi extremamente útil na avaliação vascular
peritumoral e linfática, também determinou a relação entre a massa
e os tecidos moles adjacentes. Auxiliou no planejamento pré-
operatório e no transcirúrgico, por se tratar de uma lesão extensa,
complexa e menos superficial. Uma limitação desta técnica é que
não é possível diferenciar aderências de apenas um contato íntimo
da uma neoformação com outras estruturas adjacentes. A presença
da invasão vascular do adenocarcinoma de glândulas salivares é
mais um agravante a ser considerado e que pode impactar na
conduta terapêutica.

Figura 1. Imagem caracterizando o aumento de volume submandibular
direito (seta laranja). Paciente em decúbito lateral esquerdo.

Figura 2. Imagens tomográficas pós-contraste em filtro tecidos moles
da neoplasia de glândula salivar direita nos diferentes planos. (A)
Corte transversal da massa (seta branca), presença de trombo venoso
(seta laranja) e linfonodo reativo (seta azul). (B) Corte dorsal
demonstrando a dilatação, tortuosidade e falha da captação do
contraste em trajeto vascular adjacente a massa (seta branca). (C)
Corte sagital delineando a extensão do trombo e proximidade com a
glândula salivar neoplásica (seta branca).
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Figura 3. Imagens macroscópicas da neoplasia salivar. Em (A)
delimita-se a glândula mandibular direita (seta azul) e as veias
alteradas medialmente (seta amarela), em (B) evidenciou-se o trajeto
vascular direito (pinça demarcando a região mais cranial) das veias:
jugular externa, linguofacial e maxilar, estas alteradas por invasão
neoplásica.
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