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OBJETIVOS

RELATO DE CASO

CONCLUSÃO

✓ Relatar o acompanhamento radiográfico

mensal e a evolução de nódulos pulmonares

em um cão com histórico de osteossarcoma

distal de rádio.

✓ Rottweiler, macho, 8 anos, 31,8kg

✓ Diagnóstico de osteossarcoma distal de rádio

em 22/04/2019 (fig. 1 e 2).

✓ Cirurgia: amputação total do membro

acometido em 02/06/2019.

✓ Quimioterapia adjuvante: carboplatina 300

mg/m2, 4 sessões com intervalos de 21 dias.

✓ Radiografia torácica: nódulo de 3,81 cm no

lobo pulmonar caudal direito, em 27/04/2020.

✓ Quimioterapia experimental e tratamento

paliativo: etoposídeo 50 mg/m2 VO por 5

dias, associado a ciclofosfamida 250 mg/m2

VO no primeiro dia de cada ciclo. Sessões

repetidas a cada 21 dias até um total de 5

ciclos. Meloxicam 0,1 mg/kg VO, duas vezes

por semana e suplementação com curcumina

e omêga-3, em uso contínuo.

✓ Radiografias torácicas mensais entre

29/05/2020 e 19/05/2021 (fig. 3-7).

✓ Surgimento de outros dois nódulos no lobo

pulmonar cranial direito e crescimento lento

dos nódulos ao longo dos meses.

✓ O acompanhamento radiográfico, além de

essencial na identificação de metástases

pulmonares de osteossarcoma, possibilitou

avaliação do comportamento das neoplasias

e da resposta ao tratamento quimioterápico

paliativo, com estabilidade da progressão

tumoral e crescimento lento dos nódulos ao

longo de um ano.

Fig. 1 - Projeção dorsopalmar do membro torácico

direito, realizada em 22/04/2019. Observa-se áreas

de lise óssea e reação periosteal na região de

epífise e metáfise distais do rádio.

Fig. 2 - Projeção mediolateral do membro torácico

direito, realizada em 22/04/2019. Observa-se áreas

de lise óssea e reação periosteal na região de

epífise e metáfise distais do rádio.

Fig. 3 - Projeção lateral esquerda

do tórax, realizada em 29/05/2020,

mostrando nódulo pulmonar na

região mediastinal e dorsocaudal.

Fig. 4 - Projeção lateral esquerda

do tórax, realizada em 15/10/2020,

mostrando nódulo pulmonar na

região mediastinal e dorsocaudal.

Fig. 5 - Projeção lateral esquerda

do tórax, realizada em 19/05/2021,

mostrando nódulo pulmonar na

região mediastinal e dorsocaudal.

Fig. 6 - Projeção ventrodorsal do tórax,

realizada em 27/04/2020, evidenciando nódulo

no lobo pulmonar caudal direito.

Fig. 7 - Projeção ventrodorsal do tórax,

realizada em 19/05/2021, evidenciando nódulos

nos lobos pulmonares cranial e caudal direitos.

Diâmetro dos nódulos pulmonares

2,9 cm                Lobo cranial direito                4,3 cm

3,5 cm                Lobo caudal direito                3,8 cm


