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Neoplasias na traqueia em animais são raras.

Poucos relatos em bovinos abrangem

metástases de linfoma e melanoma.

Introdução

Bovino, fêmea, Jersey, 7 anos de idade,

exibiu dispneia, tosse e ruídos pulmonares à

auscultação. Após dois dias, apresentou leve

enfisema subcutâneo em região torácica e

abdominal, agravando no dia seguinte,

sendo eutanasiada e necropsiada.

O lobo pulmonar médio estava firme, ao

corte amarelo-alaranjado, com moderadas

áreas multifocais avermelhadas, de 2 a 5

mm de diâmetro e fluindo secreção

mucopurulenta. Microscopicamente, corado

com Hematoxilina e Eosina, o nódulo da

traqueia apresentava-se como descrito na

Figura 3. Adicionalmente, as células do

nódulo apresentavam 15 a 25 micrômetros

de comprimento, cromatina condensada,

nucléolo inconspícuo, escasso citoplasma,

moderada atipia celular e raras mitoses por

campo de maior aumento (0,237mm²). Na

luz de brônquios, bronquíolos e alvéolos,

havia severo infiltrado inflamatório

neutrofílico difuso.

Relato do Caso

Resultados

Conclusões

Macroscopicamente, havia enfisema severo

no subcutâneo da região torácica e

abdominal, septos interlobulares pulmonares,

mesentério e tecido adiposo abdominal, e

pneumotórax moderado. Aderido na mucosa

traqueal, próximo ao início do brônquio

primário direito, observou-se um nódulo,

descrito nas Figuras 1 e 2.

O nódulo na traqueia apresentou morfologia

histopatológica compatível com

hemangiossarcoma. Ao nosso conhecimento,

não há relatos publicados de

hemangiossarcoma primário na traqueia em

bovinos.

Figura 3. Nódulo com crescimento

expansivo, não encapsulado, com proliferação

de células fusiformes, em arranjo sólido,

formando lacunas repletas de eritrócitos,

algumas vezes contendo trombos de fibrina.

HE. 40x.

Sugere-se que o nódulo impedia a expiração,

justificando o severo enfisema. Este também

predispôs à retenção de secreções e

microrganismos no pulmão, resultando em

broncopneumonia bacteriana secundária.

Figura 1. Nódulo peduncular enegrecido de

5 cm de diâmetro, exofítico, irregular e

firme, obstruindo o lúmen traqueal. Figura

2. Ao corte, nódulo com centro branco-

amarelado e periferia roxo-enegrecida.
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