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Introdução

Tumores pulmonares primários são relativamente 
incomuns em pequenos animais, representando cerca 
de 1% de tumores em cães e menos de 0,5% em gatos. 
Em contraste, os pulmões são um dos locais mais 
comuns de metástases em pequenos animais [1].

Os tumores metastáticos que ocorrem nos pulmões 
podem ser metástases de qualquer tumor maligno, bem 
como de qualquer parte do corpo. Se células malignas, 
com potencial metastático se deslocam de um 
crescimento primário e são lançadas em vasos 
linfáticos ou veias, logo chegarão à circulação 
pulmonar. Os capilares pulmonares formam uma 
delicada rede, através da qual todo sangue circula, e 
por ser de fino calibre as células tumorais ficam 
imediatamente retidas encontrando condições 
adequadas para assim se desenvolverem [2].

Os tumores primários que ocorrem no pulmão, 
mesmo tendo uma menor incidência, são extremamente 
importante e variam de 4,7 casos por 100000 cães e 
cerca de 2,2 casos por 100000 gatos [3]. Os tumores 
ocorrem mais frequentemente no pulmão direito em 
cães e ou lobo esquerdo em gatos. Embora outros 
autores concordem que os pulmões esquerdo e direito 
são igualmente afetados [1].

Habitualmente as neoplasias metastáticas preservam 
algumas das características histológicas da lesão primária, o 
que ajuda em sua identificação, particularmente quando o 
tumor primário é encontrado, e suas características 
histológicas são idênticas e isso ocorre com bastante 
frequencia [2].

A média de idade de gatos afetados com alguma 
neoplasia pulmonar gira em torno de 12,5 anos, não há 
relatos de predileção por raça ou sexo. Uma vez 
diagnosticado, seu prognóstico é de reservado a ruim 
[4].

Carcinoma bronquioloalveolar representa mais de 
70% dos tumores pulmonares em cães e gatos, sendo 
geralmente de natureza multifocal e periférica. Os 
tumores indiferenciados são mais comuns em gatos e 
são caracterizados por glândulas irregulares 
pobremente formadas, similares a bronquíolos ou 
alvéolos imaturos, e metaplasia escamosa [1].

O condrossarcoma é uma neoplasia maligna 
mesenquimal que se origina das células cartilaginosas e 
contém quantidades variáveis de matriz condróide e 
fibrilar, mas não osteóide. Esse tipo de neoplasma pode 
se desenvolver tanto no sistema esquelético como em 
outros locais [1,5].

  Quanto ao subtipo histológico, podem ser 
classificados em: subtipo mixóide, diagnosticado com 
mais freqüência em condrossarcomas esqueléticos; e 
subtipo mesenquimal que, embora raro, é mais 
freqüentemente diagnosticado em sítios 
extraesqueléticos [6].

O condrossarcoma primário do osso é um tumor 
maligno de tecido cartilaginoso que surge quando se 
tem a formação orgânica de um osso de novo a partir 
da medula, ou pode surgir do periósteo. Nos animais, a
maioria dos condrossarcomas é de tumores ósseos ou 
de origem medular, por isso se diz ser primário. Já 
condrossarcoma secundário ocorre quando o tumor 
primário ocorre em outra localidade e causa metástase 
em alguma parte do organismo que pode ser tanto 
esqueleto como extraesquelético [7].

O presente trabalho tem como objetivo relatar a 
ocorrência de um caso raro, onde se tem dois tipos de 
tumores diferentes em uma gata, fornecendo assim 
subsídios para futuros relatos.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, um felino, 



fêmea, raça indefinida, com aproximadamente 14 anos 
de idade, com histórico de intolerância ao exercício, 
dificuldade respiratória, estertores pulmonar e apatia. 
Foi realizada punção da cavidade torácica e retirou-se 
um volume superior a 30 ml de líquido claro, 
levemente citrino, do qual preparou-se uma lâmina para 
avaliação citológica.

O animal ficou em observação por cerca de 24 horas. 
A proprietária relatou que havia adotado o animal e que 
ela passou por uma cirurgia de boca devido a uma 
proliferação de tecido em volta dos lábios inferior e 
superior. Pela condição senil do animal e prognóstico 
desfavorável, a eutanásia foi realizada com o devido 
consentimento da proprietária. Encaminhou-se dessa 
forma à Área de Patologia Veterinário/UFRPE, para 
realização da necropsia e avaliação histopatológica.

Resultados e Discussão

Ao exame clínico evidenciou-se dispnéia com 
respiração ruidosa, caquexia, sonolência, além de 
coleção de líquido na cavidade abdominal, parede 
abdominal extensa e dolorida e seu estado geral era 
complicado.

A citologia do líquido torácico mostrou a presença 
de células inflamatórias polimorfonucleadas.

À necropsia, foram observados aumento de líquido 
de coloração amarelada, viscoso e deposição de fibrina, 
com aspecto granular branco-acinzentado,
principalmente de forma difusa, na cavidade torácica, 
no pericárdio, e na cavidade abdominal (omento e 
peritôneo). Estes achados remetem sem muitas dúvidas 
a uma suspeita de Peritonite Infecciosa Felina (PIF)
[2].

Os pulmões apresentavam-se edematosos, com
vários focos de coloração esbranquiçada, firmes, 
distribuídos em todos os lobos pulmonares. Foi 
evidenciada uma massa de aspecto cerebriforme 
aderida internamente à parede torácica, provinda da 
última costela esquerda. Esta massa ainda invadia o 
diafragma e continuava na cavidade abdominal. 

Foi realizada coleta das massas dos pulmões e da 
massa que se encontrava aderida à parede torácica, 
fixadas com formol a 10%, posteriormente processada 
e coradas pela técnica de Hematoxilina e Eosina (H&E) 
segundo Luna [8].

A análise microscópica dos cortes histológicos das 
massas pulmonares demonstrou que se tratava de um 
carcinoma bronquioloalveolar indiferenciado (Figura 
1A).  Havia áreas de arranjo irregular de tecido 
epitelial estratificado, remetendo a características de 
um carcinoma epidermóide (Figura 1B), além de áreas 
de difícil reconhecimento celular. Foi notada uma 
extensa invasão do parênquima pulmonar e de alguns 
vasos (Figura 1D), sendo essas características também 
citadas por Moulton [7]. Havia também formação de 
projeções papilares irregulares. Além disso, observou-

se infiltrado linfocítico e em alguns pontos havia 
infiltrado neutrofílico tipificando uma pneumonia que 
poderia ser secundária ao tumor presente ou estar 
associada a uma infecção viral, uma vez que havia 
alterações típicas de PIF.

Em felinos, o carcinoma bronquioloalveolar é pouco 
comum e quando acometido o diagnóstico é ruim [7].
Devido a seu caráter invasivo, normalmente o 
carcinoma broncogênico é o mais encontrado [4].

A análise microscópica da massa aderida à parede 
abdominal que se estendia da última costela esquerda 
do animal foi caracterizada como condrossarcoma
(Figura 1C), em seu arranjo foi notado presença de 
matriz de tecido cartilaginoso espalhado por toda 
extensão da massa, típico de cartilagem hialina [7].  
Foram evidenciado condrócitos com relação núcleo-
citoplasma maior que o normal, além de condrócitos bi 
e multinucleados, hipercromasia, demonstrando o 
caráter maligno [9].

Neste caso em especial as duas neoplasias 
diagnosticadas aparentemente não tem relação entre si, 
ou seja, ocorrem de forma independente. O carcinoma 
pulmonar neste caso não é uma metástase 
principalmente por não se relacionar com o 
condrossarcoma e nem ter sido evidenciado algum 
outro tumor em alguma região do animal.
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Figura 1. A. Corte histológico de pulmão (felino) corado com H&E (x250) mostrando as projeções papilares e a tendência de 
formar estrutura glandular caracterizando assim o Carcinoma Bronquioloalveolar. B. Corte histológico de pulmão (felino) corado 
com H&E (x250 demonstrando uma área de tecido epitelial, caracterizando uma área de carcinoma epidermóide  C. Corte 
histológico do tumor aderido à parede torárica provinda da última costela esquerda (felino) corado com H&E (250X), notar o 
pleomorfismo dos condrócitos, onde alguns são bi ou multinucleados, caracterizando assim o condrossarcoma. D. Corte histológico 
de pulmão (felino) corado com H&E (160X) demonstrando o caráter indiferenciado do carcinoma bronquiloalveolar, onde é 
identificado áreas de carcinoma epidermóide, área com papilares irregulares e infiltrado neutrofílico e linfocítico.


