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Figura 1. Tumor em base do coração. (A) Nódulo

fibroelástico e esbranquiçado, de 5,0 X 4,0 X 4,0 cm,

no coração (seta vermelha). (B) Pulmão com

nodulação macia de 1 cm de diâmetro (seta branca).
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Quemodectoma é um tumor

neuroendócrino que desenvolve-se

principalmente em arco aórtico.

Acometem comumente cães machos,

adultos a idosos e braquicefálicos

(Meuten, et al., 2017). Adenomas em

pâncreas exócrino são raros, sendo mais

comuns em cães e gatos (MOREIRA, T.

de A. et al., 2017)

Figura 2. Quemodectoma. Proliferação neoplásica

maligna de células neuroendócrinas na base do

coração, em padrão lobular à sólido, separados por

delicados septos de tecido fibroso (HE, Obj. 20X).

Uma cadela idosa, sem raça definida, foi

submetida a eutanásia e encaminhada

para exame necroscópico no Serviço de

Patologia Veterinária da FCAV-UNESP.

O quemodectoma deste caso é oriundo do

corpo aórtico e apresentou atipia celular,

incomum na maioria dos casos relatados.

Outro aspecto é a ocorrência em uma

fêmea canina, pois a predominância é em

cães machos.

Na base do coração, adjacente à

adventícia da aorta, notou-se uma

nodulação que media 5,0 x 4,0 x 4,0 cm,

fibroelástica e esbranquiçada (Figura 1A).

No lobo caudal direito do pulmão havia

área nodular de aproximadamente 1 cm de

diâmetro, macia e avermelhada ao corte

(Figura 1B).

No pâncreas havia nodulação

multilobulada, macia, que media 4,0 x 2,0

x 1,5 cm. Na mucosa da vesícula urinária

havia múltiplos nódulos exofíticos, macios

e esbranquiçados que mediam

aproximadamente 0,5 cm de diâmetro.

Na análise microscópica verificou-se

proliferação neoplásica maligna de células

neuroendócrinas na base do coração

(Figura 2). Focos metastáticos do tumor

neuroendócrino foram vistos no pulmão e

vesícula urinária. No pâncreas notou-se

área de proliferação neoplásica benigna de

células epiteliais (Figura 3).

Figura 3. Adenoma pancreático. Proliferação

neoplásica benigna de células epiteliais, bem

demarcada, com anisocariose discreta (HE, Obj. 20X).
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