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Introdução
O Tumor Venéreo Transmissível (TVT) é um tumor 

maligno de células redondas de origem incerta, cuja 
disseminação ocorre principalmente por contato sexual 
ou por transplante direto de célula neoplásica [1].

Foi mencionado primeiramente em 1820 por
Hüzzard. Essa doença continuou sendo motivo de 
estudos por muitos outros autores, mas foi Sticker em 
1904 quem descreveu de forma detalhada esta 
neoplasia caracterizando-a como um linfossarcoma 
(motivo pelo qual também é denominado de 
linfossarcoma de Sticker). Sticker constatou que essa 
neoplasia é transmissível mediante transplante de 
células neoplásicas de indivíduos afetados para 
indivíduos não afetados, e não por meio de um agente 
infeccioso, com localização predominantemente 
venérea, afetando o pênis e a vagina de cães [2].

Condiloma canino, granuloma venéreo, sarcoma
infeccioso, linfossarcoma venéreo, tumor venéreo 
transmissível canino e sarcoma de Sticker, são algumas 
sinonímias dadas ao tumor ao longo dos anos; podem
permanecer por muitos anos com crescimento lento e 
inaparente, e ainda ser encontrados em regiões 
extragenitais [3,4,5].

O tumor venéreo transmissível é a segunda neoplasia 
mais incidente em cães, menor somente que a neoplasia 
mamária, apresentando uma predominância maior em 
animais jovens, errantes e sexualmente ativos, sem 
predileção por raça ou sexo [6,7]

No macho, o TVT é encontrado principalmente na 
região posterior do pênis. Quando localizado na glande, 
pode exteriorizar pela abertura prepucial. Na fêmea a 
lesão inicial situa-se freqüentemente na submucosa da 
região dorso-posterior da vagina, junção com o 
vestíbulo, sob a forma papilar ou papular. O tumor 
pode envolver o orifício uretral. Se o TVT estiver 
dentro da vagina pode se exteriorizar na vulva [7, 8, 
9,10].

O carcinoma de células escamosas (CCEs) é um 
neoplasma maligno, de origem epidérmica e se 

apresenta geralmente como um tumor bem 
diferenciado, solitário e podem ser produtivos ou 
erosivos. As formas erosivas estão mais freqüentemente 
associadas à exposição crônica à radiação ultravioleta 
[11, 12,13].

Essa neoplasia geralmente ocorre em regiões 
anatômicas de pele clara e desprovidas de pêlos que 
ficam expostas ao sol. O mecanismo envolvido no 
aparecimento das lesões solares é multifatorial e estas 
podem evoluir para o carcinoma de células escamosas 
[11,12].

O carcinoma na pele é localmente invasivo, 
destrutivo, proliferativo e provoca ulceração na 
epiderme, mas, geralmente, com baixo potencial 
metastático. As formas produtivas são freqüentemente 
papilomatosas, com um aspecto similar à couve-flor, 
enquanto que as formas erosivas são a principio, 
erosões crostosas, rasas, que gradualmente se 
estendem, tornando-se ulceras profundas e 
crateriformes [11,13].

Este trabalho foi realizado com o intuito de verificar 
a eficiência do procedimento cirúrgico como 
tratamento para TVT associado a carcinoma, devido ao 
fato da não regressão do mesmo com o uso da 
quimioterapia.

Material e métodos

A. Relato de Caso
No dia 18/03/2009 deu entrada no Hospital 

Veterinário do Departamento de Medicina Veterinária 
(DMV) da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
para atendimento na Clínica Médica, um animal de 
porte médio da espécie canina, de nome Bolinha, 
fêmea, sem raça definida, de coloração marrom, com 
aproximadamente 04 anos de idade, pesando 14,9 kg.

Bolinha alimentava-se de ração comercial e foi 
trazida com a queixa de um tumor persistente em sua 
região vulvo-vaginal, cujo havia surgido há mais de um 
ano, e que havia ulcerado em Novembro de 2008. Em 



sua primeira avaliação clínica, suspeitou-se de Tumor 
Venéreo Transmissível (TVT); porém não foi realizado 
nenhum exame complementar para confirmação de 
diagnóstico. O animal foi tratado com Sulfato de 
Vincristina, em 04 aplicações na dose de 0,5 mg/kg IV, 
há mais de um ano, com repetição do tratamento em 
Dezembro de 2008 devido a não resposta regressiva do 
tumor.

Bolinha apresentava-se apática, com condição 
corporal normal, hipofagia, normodipsia; normoquesia; 
hematúria. Sua mucosa bucal e ocular apresentavam-se 
normocoradas, mas sua mucosa vaginal não podia ser 
observada. No exame específico da queixa, observou-
se a presença de uma neoplasia de um tamanho 
considerável em sua região vulvo-vaginal; com 
presença de corrimento serosanguinolento e áreas de 
miíase.

Foram solicitados como exames complementares a 
impressão sobre lâmina de microscopia (“imprints”), 
citologia através de coleta de material por meio da 
técnica de aspiração por agulha fina e um hemograma 
mais contagem de plaquetas (tabela 1). De acordo com 
o hemograma realizado pode-se observar uma leve 
leucocitose, podendo estar associada, segundo 
Lefebvre, a uma invasão bacteriana no local da afecção
[4].

Resultados

Através do exame histopatológico verificou-se a 
presença de células neoplásicas de Tumor Venéreo 
Transmissível (TVT) associadas a células de 
carcinoma. Supôs-se que o tratamento clínico 
quimioterápico com Sulfato de Vincristina, há mais de 
um ano, com repetição do tratamento em Dezembro de 
2008, em Bolinha, não teve efeito regressivo do tumor 
devido ao fato do mesmo estar associado a um 
carcinoma; e por isso, era realmente necessária a 
excisão cirúrgica da massa neoplásica, de modo a dar 
uma melhor qualidade de vida ao animal.

Discussão

Foi prescrito Praziquantel , Pamoato de Pirantel e 
Febantel devido ao fato de Bolinha não ser 
vermifugada, já que a proprietária não sabia informar 
esses dados ao clínico. A Cefalexina 500 mg foi 
prescrita como antibióticoterapia para o animal, o 
Transamin 250 mg foi prescrito por causa da presença 
de secreção sanguinolenta oriunda da massa neoplásica; 
e a Sulfadiazina de Prata com Alumínio e Cipermetrina
foi prescrito pelo clínico devido ao fato de Bolinha 
apresentar miíase na região tumoral.

Três dias após a cirurgia, o animal retornou para o 
Hospital Veterinário da UFRPE para ser avaliado e
para verificar se seria necessária a troca de sua sonda 
urinária, ou se seria possível fazer a retirada da mesma; 
a sonda foi retirada e observou-se que o animal não 

apresentava alteração na micção. Foi orientado que o 
animal retornasse com mais dez dias para a retirada dos 
pontos, treze dias após o procedimento cirúrgico 
(14/04/2009) o animal retornou para o Hospital da 
UFRPE apresentando-se bem e foi realizada a retirada 
dos pontos da ferida cirúrgica do animal.
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Tabela 1 - Hemograma realizado no Laboratório da UFRPE

Hemácia: 6.430.000 mm³ VCM: 67,2 fl
Hemoglobina: 15,1 g% CHM: 23,6 pg
Hematócrito: 43 % CHCM: 35,2 %
Leucócitos Circulantes: 18.700

Valor Relativo Valor Absoluto (%)
Bastonetes: 4 748
Segmentados: 73 13.651
Eosinófilos: 7 1.309
Linfócitos Típicos: 14 2.618
Monócitos: 2 374
Plaquetas: 282.920




