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Introdução

O osteossarcoma (OSA) trata-se de uma neoplasia 
primária mais observada em cães do que em gatos, que 
corresponde de 4 a 6% de todos os tumores malignos 
que acometem os cães [1,2]. Dentre as tumorações 
malignas dos cães o OSA é descrito em 95% dos casos, 
enquanto que os fibrossarcomas, lipossarcomas, 
hemangiossarcomas, tumor de células gigantes, 
lipossarcomas, osteoma, mieloma e condrossarcomas 
compõem os 5% restantes, sendo o último o mais 
relatado [3,4].

Ocorre, geralmente, em cães de raças grandes e 
gigantes, sem predileção por sexo e em animais de 
meia idade (sete anos) e idosos. Sendo que em 75% dos 
relatos o OSA se desenvolve no esqueleto apendicular, 
principalmente nas epífises de ossos longos [5,6], e 
somente em 25% dos casos se dá no esqueleto axial 
[7].

O OSA é ainda idiopático. Existem relatos de OSA 
apendicular em fraturas não tratadas, em especial as 
que passaram por processos de atraso na consolidação 
ou não união óssea, osteomielite crônica e nos sítios 
prévios de fraturas associados à implantes metálicos ou 
enxerto cortical [8,9].

Tumores que afetam o esqueleto apendicular 
comumente causam claudicação e edema (devido à 
obstrução linfática) com teste de Godet positivo. 
Enquanto que os que acometem o esqueleto axial se 
apresentam à palpação, como uma tumefação firme e 
regional. Sinais de afecção sistêmica, como febre, 
apatia e anorexia, são poucos freqüentes num estágio 
agudo da doença.

O OSA é um tumor localmente invasivo e
rapidamente metastático, com forte predileção pelo 
pulmão (90%), sendo os 10% restantes localizados em 
outros órgãos ou em outros ossos [10]. As lesões 
metastáticas em ossos adjacentes, conhecidas como 
“Skip Metastases”, têm um prognóstico parecido ou 
ainda mais grave que os associados às mestátases 
pulmonares.

O diagnóstico do OSA tem como base a história 
clínica, exame físico detalhado, exames radiográficos e 

citológicos, sendo a confirmação, muitas vezes, feita 
por biópsia e exame histopatológico [11].

O tratamento deve ser escolhido com base os 
resultados dos exames complementares e o prognóstico 
é reservado.

A importância das neoplasias ósseas em cães tem 
aumentado devido à frequência com que tais surgem na
clínica dos animais e aos transtornos que trazem ao 
animal de companhia e ainda devido às semelhanças 
que têm com as neoplasias ósseas em humanos, 
oferecendo grandiosa oportunidade de estudo, pela 
similitude de parâmetros biológicos e histopatológicos, 
localização, resposta a agentes citotóxicos, entre 
outros.

Material e métodos

A. Materiais:

Um canino, macho, da raça poodle toy com oito 
anos, foi atendido no Consultório Veterinário para 
realização de enxames de rotina.

Na anamnese a proprietária relatou que em 
esporádicas vezes o paciente mostrava dificuldades 
para se levantar e que a cerca de oito meses notou um 
aumento endurecido no tórax do mesmo. Durante a 
palpação verificou-se um aumento tumefeito bem 
delimitado e de textura rígida aproximadamente na 
oitava costela direita, dorsalmente.

Afim de diagnóstico foi solicitado, exame 
radiográfico e posterior citológico.
B. Métodos:

Foi realizado o exame radiográfico na posição 
latero-lateral do abdome e tórax do paciente.

O exame citopatológico foi feito através de citologia 
aspirativa da neofomação encontrada na região torácica 
lateral direita do paciente, o qual foi corado pela 
técnica de panócito [16].

Resultados e Discussão

No Raio-X lateral do abdome não foram observadas 
alterações em vértebras lombares e/ou sacrais. Órgãos 
abdominais apresentaram-se em topografia normal.



O Raio-X lateral direito do tórax mostrou na altura 
da junção costocondral da oitava costela direita uma 
imagem radiopaca formada por calcificação e já com 
destruição de tecido ósseo. Pulmão normal, coração 
sem alterações patológicas. Não foram identificada 
zonas de metástases.

O exame citológico mostrou tumor de células 
mesenquimais apresentando anisocariose, anisocitose, 
algumas células com hipercromasia demonstrando alto 
grau de síntese de material amorfo colagenoso, 
pleomorfismo celular, padrão reticular de cromatina 
nuclear, nucléolos evidentes e presença de matriz óssea 
no background. Presença de hemácias, eosinófilos,
neutrófilos hipersegmentados e debris celulares. Sem 
observação de mitoses.

A citologia é sugestiva de tumor maligno de células 
mesenquimais, compatível com osteossarcoma grau 
dois.  

É importante salientar que um amplo exame clínico e 
radiológico, assim como da biópsia é excepcional para 
o diagnóstico conclusivo, uma vez que deve haver o 
diagnóstico diferenciado para tumores ósseos primários 
malignos, tumores ósseos benignos, metástase tumoral 
[12] e especialmente casos de osteomielite fúngica e 
osteopatia hipertrófica, pela semelhança das alterações 
radiográficas ósseas e periostais encontradas no OSA 
[9].

Tumores ósseos primários podem ter aparência 
radiográfica lítica ou mista. Os sinais mais sugestivos 
de neoplasia óssea incluem lise cortical em lesões que 
não ultrapassam o espaço articular [13]. 

Embora, em cães, um diagnóstico de OSA é 
frequentemente sugerido por único achado 
radiográfico, a citologia e a histopatologia são 
necessárias para confirmação do diagnóstico [14].

Apesar da biópsia óssea para exame histopatológico 
permanecer como padrão para diagnóstico de OSA 
canino, a citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) 
pode propiciar o diagnóstico definitivo com meio 
menos invasivo e relativamente barato, sendo assim, 
uma valiosa ferramenta para diagnóstico de tumores 
ósseos.

Uma vez confirmado o OSA, há muitas opções de 
tratamento, tanto definitivas quanto paliativas, as quais 
podem ser oferecidas ao proprietário. Se nenhum 
tratamento for aceito, há algumas alternativas para, 
pelo menos, providenciar controle da dor na tentativa 
de conseguir boa qualidade de vida.

Dentre os tratamentos mais citados tem-se a 
osteotectomia que é o primeiro tratamento para o OSA.
A cirurgia raramente resulta em cura, e deve ser 
considerado um tratamento paliativo, quando realizada 
isoladamente [7].

Cães com OSA apendicular, sem evidência de 
doença metastática, tratados somente com cirurgia de 
amputação do membro, apresentam tempo médio de 
sobrevida pequeno, variando de quatro a sete semanas, 
raramente sobrevivendo até um ano [7].

Depois da amputação, cerca de 70 a 90% dos cães 
desenvolvem metástase pulmonar com até um ano após 
a cirurgia [7], sendo que 85% dos cães morrem de 

doença metastática com sobrevida média de seis meses. 
Os 15% restantes são considerados “curados” [15].

Tratamentos quimioterápicos e radioterápicos são 
as novas linhas de tratamento, porém a resposta 
individual de cães à quimioterapia é imprevisível, 
podendo resultar em insucesso em responder a droga 
citotóxica.

Tendo em vista a difícil localização do tumor para 
realizar a retirada da costela e diante das estimativas de 
sobrevida dos animais submetidos à osteotectomia e/ou 
quimioterápicos, a proprietária optou por não realizar 
nenhum tratamento definitivo ou paliativo. Neste caso, 
o paciente é submetido a medidas alternativas e 
cuidados especiais para minimizar os episódios de dor.
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