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Introdução

O Tumor Venéreo Transmissível (TVT) em cães foi 
mencionado primeiramente em 1820 por Hüzzard e 
descrito em 1828 por Delabere-Blaine. 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) [1].

A apresentação clínica mais comum do TVT está 
relacionada ao aparelho genital externo, tanto de 
machos como de fêmeas, porém, também pode ser 
encontrado em ocorrência extragenital de forma 
primária ou metastática. As regiões extragenitais já 
descritas são os linfonodos, baço, mucosa oral, região 
orbital, hipófise, peritônio, cornos uterinos, cavidade
nasal, fígado, pulmão e cérebro.

As lesões inicialmente aparecem como pequenas 
áreas hiperêmicas elevadas, que podem evoluir e se 
tornarem semelhantes à couve-flor lobulada e com 
diâmetro de 5 centímetros ou mais; com a massa 
tumoral apresentando-se bastante friável e hemorrágica
[1,2].

O tumor pode ser transmitido pelo coito ou ser 
transplantado mecanicamente através de lambedura, 
mordedura e arranhões. Quanto à epidemiologia, 
acomete cães de ambos os sexos, sexualmente ativos, 
sendo que a incidência do tumor em localização extra-
genital é mais comum nos machos [2,3].

Quando os tumores encontram-se localizados na 
cavidade nasal dos animais, estes podem apresentar 
sinais de descarga nasal purulenta e/ou sanguinolenta, 
dispnéia e deformidades no osso nasal [4]

O presente trabalho relaciona os animais que foram 
diagnosticados com tumor venéreo transmissível 
localizado na cavidade nasal.

Material e métodos

Foram utilizados os dados dos arquivos de exames 
citopatológicos da Área de Patologia Animal do 
Departamento de Medicina Veterinária da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, no período de Setembro de 
2000 a Setembro de 2009, selecionando animais que 
apresentavam descarga nasal uni ou bilateral e deformidade 
do osso nasal.

As amostras foram obtidas por diferentes métodos, como 
a citologia aspirativa por agulha fina (CAAF), capilaridade
e impressão. Depois de coletado o material, as amostras 
foram coradas pelo Panótico Rápido® e analisadas ao 
microscópio óptico.

Resultados e Discussão

Foram catalogados durante esse período um total de 875 
exames em cães. Destes, 65 (7,4%) foram diagnosticados 
TVT, sendo 8 (12,3%) na cavidade nasal. Dos casos de 
TVT na cavidade nasal, seis eram machos (75%) e duas 
fêmeas (25%). Os cães sem raça definida (SRD) foram os 
mais acometidos com 62,5% (5/8) com idades entre 2 e 13 
anos.

Ao exame citológico, o aspirado do TVT apresentava 
grande quantidade de células arredondadas 
individualizadas, com núcleo redondo contendo cromatina 
grosseira e nucléolo proeminente. O citoplasma era azul 
claro e escasso, contendo numerosos pequenos vacúolos. 
Alguns apresentavam células binucleadas (Figura 1A) e 
numerosas mitoses (Figura 1B).

 A localização do tumor transmissível na cavidade nasal 
é explicada pela inspiração e consequente implantação de 
células neoplásicas que ocorre enquanto os animais 
cheiram-se uns aos outros [4]. Perez [5], também relatou 
casos semelhantes de TVT em cavidade nasal, associado 
aos quadros de descarga nasal e deformidade do osso nasal.

Segundo a literatura, não existe nenhuma diferença 
significativa da presença do tumor entre os sexos [1,4,5]. 
Por se tratar de uma amostragem baixa, não foi possível 
realizar análise estatística, no entanto é importante ressaltar 
que o TVT na cavidade nasal se mostra uma apresentação 
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significativa, já que corresponde a 12,3% dos tumores 
diagnosticados.
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Figura 1: Tumor Venéreo Transmissível. Aspirado de 
lesão na cavidade nasal de um cão. Grande quantidade 
de células redondas, cromatina nuclear grosseira, 
quantidade moderada de citoplasma basofílico. Várias 
células apresentam vacúolos citoplasmático.  Grande 
quantidade de neutrófilos em graus variados de 
degeneração. A: Presença de célula binucleada. (seta). 
B: Figura de mitose  (seta). (Coloração pelo Panóptico 
Rápido; 400x)




