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Introdução
Os tumores da vagina e da vulva compreendem 
as neoplasias mais freqüentes do trato 
reprodutivo das cadelas, representando um total 
de 2% a 3% das neoplasias caninas, sendo os 
leiomiomas e os fibromas reportados como os 
mais freqüentes, Teixeira et al. [1]. Leiomiomas 
são tumores benignos de músculos lisos. 
Leiomiomas da vagina ocorrem com maior 
freqüência em cadelas de meia idade, onde 
podem ser solitários ou numerosos. O tumor 
deriva-se de células do músculo liso da parede 
da vagina, e em alguns casos, tem ocorrido mais 
freqüentemente em associação com a 
estimulação crônica pelo estrogênio. Esses
tumores podem surgir como uma massa 
globoíde de base séssil, ou como uma massa 
polipóide pedunculada que salienta-se no 
lumem vaginal, Jones [2]. Fibroma vaginal é 
um raro tumor benigno. Pode ocorrer em 
qualquer parte da vagina, mas especialmente no 
terço superior da parede anterior, a sua 
consistência pode variar de sólido para cística.  
Em humanos foi relatado um caso de uma 
paciente de 27 anos que tinha um tumor cístico 
na parede anterior da vagina. Foi realizado o 
exame histopatológico do tumor e o diagnóstico 
foi de leiomioma vaginal, Troconis et al. [3]. As 
neoplasias vaginais mais comuns em cadelas 
velhas são leiomioma e fibroma. Embora a 
excisão cirúrgica seja o tratamento indicado, ela
não elimina as possíveis complicações que 
podem levar à morte ou a má qualidade de vida. 

Foi relatado outro caso de uma cadela doberman 
de nove anos de idade, com leiomioma vaginal 
com a presença de colporragia copiosa. Tratada 
através de homeopatia observou-se diminuição 
da hemorragia, enquanto o estado clínico geral 
do animal melhorou. Após sete meses de 
tratamento homeopático, o tumor foi eliminado 
espontaneamente através de violentas 
contrações abdominais, que foi seguido pela
recuperação do estado de saúde do animal, 
Ferreira [4].

Material e métodos
Foi levada para o Centro Vigilância Animal 
(CVA) da cidade de Jaboatão/PE, uma cadela 
adulta, mestiça, com uma grande massa 
neoplásica localizada na genitália externa (Fig. 
1). O animal após alguns dias sob observação 
foi submetido à eutanásia, quando foram 
colhidos fragmentos do tumor em formalina 
tamponada a 10% e em seguida este material foi 
remetido para exame histopatológico. 

Resultados e Discussão
Os sinais clínicos mais comuns dos tumores 
vaginais são descarga vulvar ou súbito 
aparecimento de uma massa protruindo da 
vulva, Thacher [5]. Por falta de melhor 
histórico, uma vez que o animal objeto deste 
estudo era oriundo do CVA, não foi possível 
saber se o mesmo apresentava algum problema 
de obstrução uretral tais como disúria ou 
tenesmo vesical, porém em face do tamanho 
exagerado
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desta neoplasia acreditamos que a mesma 
possuía todos estes sintomas. 
Macroscopicamente observou-se na vagina 
massa de tecido de aspecto nodular, coloração 
rósea, com nódulos brancos e medindo 
aproximadamente 12 x 10 cm, com consistência 
fibroelástica e algumas áreas com sangramento. 
Quanto às características macroscópicas dos 
fibromas e leiomiomas, tumores extra e intra-
luminais já foram descritos. As formas extra 
luminais apresentam-se como uma massa 
perineal de crescimento lento. Ao corte, estes 
tumores variam do cinza a branco, são bem 
encapsulados e pouco vascularizados, Brodey & 
Herron [6,7]. Tumores intra-luminais são 
aderidos à parede vestibular ou vaginal por um 
pedículo de tamanho variado. Eles geralmente 
são firmes e ovais e, apesar da mucosa 
apresentar-se geralmente intacta, ulcerações 
podem ocorrer devido à exposição ao meio 
ambiente ou por irritação, Thacher [5]. Tumores 
intra-luminais podem ser múltiplos, Thacher & 
Kydd. [5,8] e a maioria dos tumores 
pedunculados ou polipóides são benignos,
Thacher [5]. Neste relato, o tumor era extra 
luminal e seu crescimento ocorreu 
possivelmente de forma rápida. No exame 
histopatológico foi observado em material 
corado pela hematoxilina-eosina (H.E) grande 
proliferação de fibroblastos e de tecido 
muscular que crescia entre os fibroblastos 
formando aglomerados celulares de tamanhos 
variados (Fig. 2). As células eram compridas 
com núcleos fusiformes, alguns 
hipercromáticos. As células fibrosas e 
musculares são mal definidas.  Este aspecto nas 
colorações por H.E. dificulta bastante o 
diagnóstico uma vez que fica mal definido se 
trata-se de fibroma ou de leiomioma.
Microscopicamente os leiomiomas são tumores 
pequenos, não encapsulados e não invasivos. 
Possuem população homogênea de células 
fusiformes, densamente agrupadas, com bordas 
citoplasmáticas indistinguíveis, extremidades 
alongadas e núcleos ovalados (em forma de
charuto), arranjados em fascículos entrelaçados 
que mimetizam o tecido muscular liso normal,
Cooper [10]. Os fibromas são compostos de 
fibroblastos maduros produzindo abundante 
colágeno. As fibras colágenas são geralmente 
arranjadas em fascículos entrelaçados e mais 
raramente em emaranhados. Os fibrócitos 
neoplásicos são uniformes, com núcleos ovais e 
normocromáticos e citoplasma indistinguível 
que se mistura com o estroma de colágeno 
extracelular. Figuras de mitoses são raramente 
observadas. Ocasionalmente, o colágeno pode 
ser eosinofílico e hialino, Goldschmidt [9].
Para Teixeira et al.[1] os aspectos 
histopatológicos dos leiomiomas e fibromas 

vaginais em cadelas são muito semelhantes o 
que torna necessário o diagnostico diferencial 
através da imunoistoquímica utilizando-se 
marcadores para Actina alfa de músculo liso 
(1A4) e Vimentina (vim 3B4).
Para melhor definição do tumor estudado neste 
relato foi realizada coloração pelo método do 
tricrômico de Gomori, que corou o tecido 
conjuntivo em azul e o tecido muscular em 
vermelho (Fig. 3), o que permitiu o diagnóstico 
de fibroleiomioma, uma vez que predominavam 
ambos os tecidos.    
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Figura 1- Cadela. Vagina. Observar aspecto multinodular do 
fibroleiomioma.

Figura 2 -  Cadela – Fibroleiomioma . Observar  fibra 
muscular lisa ao centro (seta), circundada por tecido fibroso.
H.E. 100 x.

Figura 3 - Cadela – Fibroleiomioma . Observar  fibra muscular lisa em
 vermelho e tecido fibroso em azul. Tricrômico de Gomori. 100 x.  


