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Introdução

O Tumor Venéreo Transmissível canino (TVT) 
caracteriza-se por ser contagiosa e sexualmente 
transmissível e afetar somente cães em condições 
naturais, podendo ser observada em machos e fêmeas e 
transmitido por contato com mucosas e propagado mais 
facilmente em presença de abrasão ou perda da 
integridade da superfície [1,2].

O TVT é transmitido pelo coito ou pode ser 
transplantado mecanicamente por meio de lambedura, 
mordedura ou arranhões [3,4]. Afeta primariamente a 
mucosa genital, porém, também são relatados sítios 
extragenitais, tais como, cavidade nasal região cutânea 
e subcutânea, conjuntiva, pavilhão auditivo, olho e 
mucosas oral e anal [3,5,6].

A ocorrência de metástase é frequente em linfonodos 
ilíacos, submandibulares, axilares e pré-escapulares, 
pele, sistema nervoso central, rins, baço, fígado, 
cérebro, hipófise, peritônio, pâncreas e articulação 
radioulnocarpiana [3,4,7].

Os achados citopatológicos descrevem o TVT como 
células ovais ou redondas com bordas citoplasmáticas 
delimitadas, núcleo oval ou redondo e frequentemente 
excêntrico, cromatina granular e nucléolos 
proeminentes, relação núcleo: citoplasma alta, 
citoplasma discretamente basofílico com múltiplos 
vacúolos, além de anisocitose, anisocariose, basofilia 
citoplasmática, hipercromasia nuclear e macrocariose. 
A presença de figuras mitóticas e células inflamatórias 
são outras características do TVT [4].

Após o início do tratamento, o número de células 
íntegras na citologia diminui, pois a proliferação 
celular está com seu percentual diminuído pela ação do 
quimioterápico. A apoptose, ou morte celular 
programada, pode ocorrer no TVT canino, pois as 

células lábeis são eliminadas continuamente para 
manter o equilíbrio com a proliferação celular [7].

Sugere-se que a apoptose pode estar aumentada no 
TVT canino devido à isquemia, ativação de mecanismo 
imunocelular ou ainda por citocinas de células 
mononucleares [3]. Os mesmos autores descrevem que 
em animais adultos saudáveis o TVT pode regredir 
espontaneamente em decorrência do edema, 
hemorragia, infiltração de linfócitos, necrose e 
apoptose.

Cães sexualmente ativos são mais comumente 
afetados, embora cães sexualmente imaturos possam 
ser acometidos pelo contato com a mãe portadora ou 
com outros cães portadores [2]. O comportamento 
canino anterior ao coito de cheirar e lamber a genitália 
pode levar à implantação de células do TVT na mucosa 
oral e nasal [8].

Não recomendam o tratamento cirúrgico para o TVT 
genital e extragenital, tal como o TVT nasal, pois 
durante o procedimento pode haver a transplantação de 
células neoplásicas no local da cirurgia ou em outros 
sítios, por meio de luvas e instrumentais cirúrgicos [8]. 
O quimioterápico mais recomendado é o sulfato de 
vincristina, sendo que seus efeitos antibacterianos e 
antimitóticos [5] levam a uma diminuição da atividade 
nucleolar e, consequentemente, cessação da 
proliferação celular [7]. Segundo tais autores, os 
resultados macroscópicos são notados a partir da 
segunda semana de tratamento, com diminuição das 
massas tumorais e exsudação. A dose da vincristina é 
controversa, mas a mais aceita é 0,025mg/kg [5,6,8], 
semanalmente por até sete semanas. Distúrbios 
gastrintestinais e mielossupressão [5,9] são efeitos 
colaterais do tratamento com o sulfato de vincristina 
[5]. Casos crônicos e com resistência à vincristina, têm 
indicação de radioterapia ou quimioterapia com a 



doxorrubicina, ciclofosfamida e metotrexato [8,9,10], 
sempre com acompanhamento com eletrocardiografia, 
devido ao efeito cardiotóxico da doxorrubicina [9].

O presente trabalho teve como objetivo relatar o 
caso de um clínico de TVT nasal, o diagnóstico e 
tratamento.

Material e métodos

Um cão de raça poodle, macho, dois anos de idade, 
residente em Recife (Pernambuco) foi atendido no 
Hospital Veterinário do Departamento de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) apresentando epistaxe bilateral, 
secreção nasal purulenta, dispnéia inspiratória, 
respiração com a boca aberta e ronco que aumentavam 
durante a alimentação ou em situações de excitação.

No exame físico verificou-se a presença de aumento 
de volume na ponte nasal e dispnéia inspiratória. O 
paciente foi submetido à radiografia sob anestesia geral 
com propofol. 

A radiografia simples demonstrou opacificação 
moderada no seio nasal esquerdo e leve no direito, 
porém sem alterações ósseas significativas. As imagens 
radiográficas foram sugestivas de hiperplasia de 
mucosa, rinite crônica, sinusite crônica ou neoplasia em 
tecidos moles. Assim, foi realizada a citologia por 
impressão por meio de swab nasal e foram observadas 
células compatíveis com TVT.

Foram realizados exames hematológicos onde se 
constatou presença de linfócitos reativos e discreta 
eosinofilia. Foi instituído o tratamento com sulfato de 
vincristina na dose de 0,025mg/kg, a cada sete dias, por 
quatro semanas. Uma semana após a primeira dose do 
quimioterápico observou-se diminuição do volume em 
ponte nasal e melhora da dispnéia e do ronco.

Após quatro semanas de quimioterapia o paciente foi 
novamente submetido à citologia nasal onde não foi 
observada alteração.

Resultados e Discussão

Durante a anamnese o proprietário relatou que o 
paciente fazia passeios não supervisionados e foi visto 
por vizinhos cruzando com uma fêmea errante.

Cães sexualmente ativos são mais comumente 
afetados, embora cães sexualmente imaturos possam 
ser acometidos pelo contato com a mãe portadora ou 
com outros cães portadores [1,2]. O comportamento 
canino anterior ao coito de cheirar e lamber a genitália 
pode levar à implantação de células do TVT na mucosa 
oral e nasal [8].

Os achados citopatológicos encontrados no presente 
caso foram conclusivos e corroboram com Moya et al. 
[4] que descreveram o TVT como células ovais ou 
redondas com bordas citoplasmáticas delimitadas, 
núcleo oval ou redondo e frequentemente excêntrico, 
cromatina granular e nucléolos proeminentes, relação 
núcleo: citoplasma alta, citoplasma discretamente 
basofílico com múltiplos vacúolos, além de anisocitose, 
anisocariose, basofilia citoplasmática, hipercromasia 
nuclear e macrocariose. Eles também descreveram que 

a presença de figuras mitóticas e células inflamatórias 
são outras características do TVT. Após o início do 
tratamento, Greatti et al. (2004) descrevem que o 
número de células íntegras na citologia diminui, pois a 
proliferação celular está com seu percentual diminuído 
pela ação do quimioterápico. A apoptose, ou morte 
celular programada, pode ocorrer no TVT canino, pois 
as células lábeis são eliminadas continuamente para 
manter o equilíbrio com a proliferação celular.

Santos et al. (2001) sugerem que a apoptose pode 
estar aumentada no TVT canino devido a isquemia, 
ativação de mecanismo imunocelular ou ainda por 
citocinas de células mononucleares. Os mesmos autores 
descrevem que em animais adultos saudáveis o TVT 
pode regredir espontaneamente em decorrência do 
edema, hemorragia, infiltração de linfócitos, necrose e 
apoptose. No presente relato não seria possível esperar, 
pois se tratava de um paciente com dispnéia. Assim, 
quando o TVT não regredir espontaneamente ou 
quando afetar a qualidade de vida, deverá ser instituído 
o tratamento como excisão da massa tumoral, 
radioterapia ou quimioterapia.

Barbiere et al. [8] não recomendam o tratamento 
cirúrgico para o TVT genital e extragenital, tal como o 
TVT nasal, pois durante o procedimento pode haver a 
transplantação de células neoplásicas no local da 
cirurgia ou em outros sítios, por meio de luvas e 
instrumentais cirúrgicos. O quimioterápico utilizado foi 
o sulfato de vincristina, que é o mais utilizado, sendo 
que seus efeitos antibacterianos e antimitóticos [5] 
levam a uma diminuição da atividade nucleolar e, 
consequentemente, cessação da proliferação celular [7]. 
Segundo tais autores, os resultados macroscópicos são 
notados a partir da segunda semana de tratamento, com 
diminuição das massas tumorais e exsudação, como 
aconteceu neste relato. A dose da vincristina é 
controversa, mas a mais aceita é 0,025mg/kg [5,6,8], 
semanalmente por até sete semanas, neste animal foi 
utilizada quatro semanas. Distúrbios gastrintestinais e 
mielossupressão [5,9] são efeitos colaterais do 
tratamento com o sulfato de vincristina [5]. Casos 
crônicos e com resistência à vincristina, têm indicação 
de radioterapia ou quimioterapia com a doxorrubicina, 
ciclofosfamida e metotrexato [8,9,10], sempre com 
acompanhamento com eletrocardiografia, devido ao 
efeito cardiotóxico da doxorrubicina [9].
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