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Introdução

O osteossarcoma (OSA) é uma neoplasia primária 
que acomete os ossos e que corresponde a 
aproximadamente 85 % dos casos. Também se observa, 
com menor freqüência, o condrossarcoma, 
fibrossarcoma, hemangiossarcoma, e o lipossarcoma
[1].

A maioria das neoplasias ósseas em cães é maligna. 
São tumores potencialmente metastáticos, altamente 
agressivos, caracterizados por invasão e destruição 
local e metástases distantes. Segundo [2], os 
osteossarcomas podem ser classificados como tumores 
mesenquimais, que podem conter tecido conjuntivo, 
cartilagem, osso imaturo e osteóide; podem ser ainda 
classificados de acordo com o tipo de células 
encontradas e sua atividade. 

Esses tumores têm origem principalmente em ossos 
longos, sendo conhecidos como osteossarcoma 
apendicular [1]. Na maioria dos casos, os OSA 
acometem cães de meia idade e de grande porte, como 
os das raças Rotwailler, São Bernardo, Doberman, 
Pastor Alemão, Dinamarquês e Setter Irlandês. A 
etiologia não é bem conhecida, embora haja uma teoria 
baseada na evidência de que esse tumor tende a ocorrer 
em ossos que sustentam os maiores pesos e em sítios 
adjacentes as epífises de fechamento tardio [5].

Os sinais clínicos variam de acordo com a 
localização do tumor. Frequentemente os cães 
acometidos apresentam claudicação aguda ou crônica. 
Com o aumento de volume da massa tumoral, ocorre 
uma compressão tecidual que dificulta ou impede a 
drenagem linfática, produzindo edema do membro 
acometido.  O inchaço é facilmente visualizado e 
confirmado através do sinal de Godet positivo [3]. A 
febre pode estar presente, mas é incomum. Os cães 
geralmente estão comendo e ingerindo água 
normalmente [4], embora possam apresentar anorexia e 
letargia, que estão mais associadas à sensação dolorosa.  
O local acometido apresenta-se firme e dolorido à 
palpação. Ocasionalmente pode-se observar a presença 

de fraturas espontâneas durante o desenvolvimento da 
doença, devido à fragilidade óssea [5].

O diagnóstico pode ser feito através da anamnese, 
exame físico, laboratorial, achados radiográficos e 
citológicos, sendo a confirmação feita através da biópsia e 
exame histopatológico [6]. O exame radiográfico é o mais 
utilizado, e um método muito importante para distinguir 
neoplasias ósseas de outras condições não neoplásicas, 
como fraturas, osteomielites e doenças ósseas metabólicas, 
mas é apenas sugestivo. O aspecto radiográfico 
normalmente revela proliferação óssea e lise cortical na 
região metafisária [5].  O exame citológico é uma valiosa 
ferramenta para confirmação do OSA, e pode ser realizado 
através de aspiração do conteúdo com uma agulha fina, de 
forma menos invasiva [1].

Como tratamento de escolha, tem-se a amputação do 
membro acometido, sendo ainda um tratamento paliativo. 
Cães com OSA, sem evidências de metástases têm um 
tempo médio de sobrevida de aproximadamente quatro 
meses. A cirurgia raramente resulta em cura quando 
realizada isoladamente [1]. A amputação do membro é 
indicada apenas para casos em que o tumor ocorre na 
porção distal [3].

Outros tratamentos podem ser utilizados como 
adjuvantes, e para tentar aumentar a sobrevida do animal. A 
quimioterapia com a utilização alternada da cisplatina com 
doxorrubicina, tem proporcionado resultados satisfatórios 
prolongando o tempo de vida do paciente com OSA após a 
amputação. A radioterapia também é bastante útil no 
tratamento do OSA, podendo ocasionar alivio ou até 
remissão da dor por longos períodos [3].

O prognóstico é sempre de reservado a ruim, a 
depender do estado em que o animal se encontra no 
momento do diagnóstico, e de sua resposta ao tratamento. 
A presença de metástase é sempre um fator agravante e de 
prognóstico negativo, visto que o tratamento é menos 
efetivo nestes casos [4].

Material e Métodos



Foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco um canino, 
da raça Rotwailler, macho, de seis anos de idade, 
pesando 41 quilos. Durante a anamnese, o proprietário 
relatou ter observado um inchaço na face interna da 
coxa do membro posterior direito (MPD), que havia 
sido notado por ele há sete dias. O animal apresentava 
normodipsia, fezes e urina sem alterações, hiporexia, 
apatia, claudicação e evitava a locomoção.

Ao exame físico foi observado dificuldade em se 
levantar, presença de uma massa de consistência firme 
na região do fêmur do MPD, com aumento da 
temperatura local e presença de dor à palpação, além 
de edema da extremidade distal do mesmo membro. As 
mucosas estavam normocoradas, auscultas cardíaca  e 
pulmonar sem alterações, estado geral bom, e 
linfonodos sem alteração.

Foram solicitados exames radiográficos, do MPD e 
do tórax, para se observar presença de metástases, alem 
do exame citológico, realizados no Hospital 
Veterinário. O animal foi tranqüilizado com cloridrato 
de tramadol e xilazina; efetuou-se a tricotomia do local 
e assepsia com álcool iodado. Introduziu-se uma 
seringa e aspirou-se o conteúdo, que foi estirado numa 
lâmina, para exame citológico.

Como terapia paliativa foi prescrito Dorless 12 mg 
(tramadol) por administração oral, quatro comprimidos, 
TID, por quatro dias e Maxicam 20 mg (meloxicam) 
por via oral, dois comprimidos, SID, por sete dias.

Resultados e Discussão

Na radiografia do tórax não foi observada nenhuma 
alteração. Na do membro locomotor observou-se área 
de radiopacidade na diáfise do fêmur, com destruição 
de córtex e proliferação de perióstio, sendo sugestivo 
de OSA. A suspeita diagnóstica foi confirmada com a 
citologia aspirativa, como indicado na literatura 
consultada [1].

A medicação acima prescrita objetivou reduzir o 
sofrimento do animal, ao diminuir a sensação dolorosa, 
através da administração de um analgésico ópioide 

(tramadol), utilizado no controle da dor, de intensidade 
leve a moderada, alem de um antiinflamatório não 
esteroidal, para reduzir a inflamação local.

O animal foi encaminhado para procedimento cirúrgico, 
com indicação de amputação do membro acometido, com 
posterior tratamento quimioterápico. Ambos foram 
realizados numa clínica particular do Recife. A cirurgia foi 
realizada com sucesso e o animal apresentou bom estado de 
saúde, prosseguindo com o tratamento adjuvante. 

Em casos de osteossarcoma apendicular, o tratamento 
mais indicado é a amputação do membro afetado. 
Entretanto, melhor resultado é obtido com o tratamento 
coadjuvante como a quimioterapia ou radioterapia, 
aumentando assim o tempo de sobrevida do animal [5]. 
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