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Resumo – Osteossarcoma apendicular em canídeos – Alterações no 
metabolismo de carbohidratos 

O osteossarcoma é a neoplasia primária do tecido ósseo mais frequente em canídeos, 

correspondendo a 85% de afecções com origem no esqueleto nesta espécie. Os factores de 

risco não se encontram ainda totalmente esclarecidos, contudo várias causas poderão estar 

envolvidas (factores físicos e genéticos, influência hormonal). Classicamente afecta animais 

de raça grande a gigante, maioritariamente canídeos machos de meia-idade. 

A localização da neoplasia no esqueleto apendicular é referida com maior incidência nos 

membros torácicos (extremidade distal do rádio e extremidade proximal do úmero), 

ocorrendo com menor frequência nos membros pélvicos. Estes animais apresentam-se 

geralmente com claudicação aguda ou crónica associada à tumefacção da região, podendo 

estar presente atrofia muscular ou fractura patológica. Os diagnósticos diferenciais possíveis 

incluem outras neoplasias primárias do tecido ósseo (fibrossarcoma, condrossarcoma) 

metástases tumorais, lesões ósseas quísticas e osteomielite bacteriana ou fúngica. 

O diagnóstico presuntivo de neoplasia óssea pode ser obtido com a realização de exame 

radiográfico da lesão. A tomografia axial computorizada e ressonância magnética são úteis 

na avaliação da extensão da neoplasia no tecido ósseo e envolvimento de tecidos moles, no 

entanto o diagnóstico definitivo só pode ser obtido por biopsia e exame histopatológico. O 

estadiamento permite determinar o comportamento biológico da neoplasia, constituindo um 

critério importante na escolha da opção terapêutica, embora a sua utilização como factor de 

prognóstico não seja amplamente aceite como tendo valor prognóstico. 

O maneio terapêutico ideal no osteossarcoma inclui o controlo da neoplasia local 

(amputação, cirurgia de conservação de membro e radioterapia com fins curativos) assim 

como terapêutica direccionada à doença metastática (quimioterapia, terapêutica 

imunomodeladora e novas terapêuticas moleculares). A terapêutica paliativa (radioterapia 

paliativa, analgesia farmacológica) é indicada em animais com evidência clínica de doença 

metastática. Se nenhuma terapêutica fôr instituída, o prognóstico é reservado a fatal, e um 

número inferior a 5% de animais sobrevive até um ano após o diagnóstico da neoplasia. 

Diversos indicadores de prognóstico foram identificados no osteossarcoma. Os mais 

importantes incluem a presença de metástases ao momento do diagnóstico, níveis séricos 

de fosfatase alcalina, o estadiamento histológico de acordo com alguns autores, densidade 

vascular e excisão completa da neoplasia com amplas margens cirúrgicas. 

Por vezes estes pacientes exibem alterações metabólicas, em particular no metabolismo de 

carbohidratos, que podem contribuir para um estado de má-nutrição e caquexia. A não 

reversão destas alterações em canídeos sujeitos à excisão da neoplasia primária, sugere 

que poderá ser necessário a intervenção terapêutica para assegurar a qualidade de vida e a 

resposta ao tratamento adequada nestes pacientes. 

Palavras-chave: Osteossarcoma; neoplasia; cão; terapêutica; carbohidratos; caquexia. 
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Abstract – Apendicular osteosarcoma in dogs – Carbohydrates metabolism 
alterations 

Osteosarcoma is the most common bone primary tumor in dogs accounting for up to 85% of 

malignancies originating in the skeleton in this species.  

The risk factors are still unknown, although many etiologies might be involved (several 

physical and genetic factors, hormonal influence). It is classically a cancer of large and giant 

breed dogs, frequently middle-aged male dogs. 

The most common primary sites in the apendicular skeleton are reported in the front limbs 

(distal radio and proximal humerus) and less frequently in the hind limbs. These animals are 

often presented with an acute or chronic lameness and a visible swelling at the affected site; 

also muscle atrophy and pathologic fractures may be present. Differential diagnoses include 

other primary bone tumors (fibrosarcoma, chondrosarcoma), metastatic tumors, bone cysts 

and bacterial or fungal osteomyelitis.  

The presumptive diagnosis of a bone tumor is easily obtained by regional radiography. CT- 

and MRI-scans can be used to estimate the extent of bony and surrounding soft tissue 

involvement, however the definitive diagnosis is only obtained by bone biopsy and 

histopathological examination. Tumour grade, which assesses biological aggressiveness, is 

an important criteria being used as an aid to therapy, although has not been widely accepted 

as a prognostic indicator in canine osteossarcoma. 

Successful treatment of osteosarcoma includes local tumor control (amputation, limb sparing 

surgery, curative-intent radiation therapy) as well as the treatment of systemic tumor spread 

(chemotherapy, immunotherapy and new molecular targeted therapies). Palliation therapy 

(palliative radiation therapy, pharmocologic palliation) is indicated for dogs with metastatic 

disease. 

The prognosis without therapy is poor, less than 5% will survive longer than one year after 

diagnosis. A number of factors have been identified with prognostic value in dogs with 

osteosarcoma. The most important ones include presence of metastases at the time of 

diagnosis, alkaline phosphatase levels, histological grade according to some authors, 

microvascular density and complete resection of the tumor. 

Sometimes these patients have been show to have metabolic alterations, in particular in 

carbohydrate metabolism, possibly contributing to a state of malnutrition and cachexia. The 

lack of metabolic normalization of elevated lactate and insulin levels, in dogs rendered free of 

the primary tumor, suggests that additional therapeutic intervention may be necessary to 

optimize quality of life and response to treatment. 

Keywords: Osteosarcoma; tumor; dog; treatment; carbohydrates; cachexia.  
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Descrição das Actividades de estágio 

O estágio curricular foi realizado na área de Medicina e Cirurgia de Animais de Companhia, 

entre os dias 6 de Outubro de 2008 e 11 de Abril de 2009. Este realizou-se no Hospital 

Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa (FMV-

UTL), num total de 1416 horas.  

O aluno estagiário repartiu o número total de horas por diferentes serviços do Hospital 

Escolar da FMV-UTL, nomeadamente Medicina Interna, Cirurgia e Imagiologia e 

Internamento. 

 

 Serviço de Medicina Interna  

No serviço de Medicina Interna, o aluno colaborou em diversas consultas, num total de 680 

horas, tendo acompanhado aproximadamente 480 casos clínicos. As suas funções 

consistiam na recolha da história pregressa e exame físico completo, acompanhando a 

escolha do plano de diagnóstico e abordagem terapêutica a seguir. Sempre que necessário, 

colaborou na realização de diversos exames complementares de diagnóstico, ecografias, e 

outros diagnósticos e terapêuticas com o clínico responsável. O aluno praticou vários 

procedimentos clínicos como a colocação de catéteres endovenosos, colheitas de sangue 

para análises sanguíneas, aplicações de injectáveis, raspagens cutâneas e observação das 

mesmas, colheita de pêlos para pesquisa de dermatófitos, electrocardiogramas, testes 

rápidos de diagnóstico, entre outros. 

 

 Serviço de Cirurgia  

No serviço de Cirurgia, o aluno acompanhou diversos casos com indicação cirúrgica, desde 

o momento de admissão no Hospital até ao internamento pós-cirúrgico, num total de 200 

horas, tendo acompanhado aproximadamente 60 casos clínicos. Auxiliou nas funções de 

anestesista e circulante. A monitorização pós-cirúrgica do animal foi também uma das 

funções desempenhadas, assim como a realização de pensos e remoção de pontos em 

consultas de acompanhamento. 

 

 Serviço de Imagiologia  

No serviço de Imagiologia, o aluno participou na realização, revelação e interpretação de 

vários exames radiográficos, Tomografias Axiais Computorizadas (TACs) e exames 

ecográficos. Acompanhou aproximadamente 133 casos clínicos, num total de 152 horas. 

  

 Serviço de Internamento de Medicina e Cirurgia 

O aluno estagiário realizou dezasseis turnos de 24 horas de duração no Internamento do 

Hospital Escolar, cumprindo um total de 384 horas. O seu desempenho era supervisionado 

por um clínico responsável pelo internamento. Era sua competência monitorizar a evolução 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa xv Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 

clínica dos pacientes, prestar cuidados intensivos, realizar os tratamentos estipulados, 

assegurando uma estreita cooperação com os diferentes serviços do hospital. Era 

igualmente sua função garantir os cuidados básicos e alimentares dos animais internados. 

 

Tabela 1 – Tempo de estágio e número de casos clínicos acompanhados em 
diferentes serviços do Hospital Escolar FMV-UTL. 

Serviço Hospitalar 
Período de Estágio 

(Horas) 

Nº de casos 

acompanhados  

Serviço de Medicina Interna 680 480 

Serviço de Cirurgia 200 60 

Serviço de Imagiologia 152 133 

Serviço Internamento de Medicina e 

Cirurgia 
384  

TOTAL 1416 673 

 

 

 Estudo das Alterações Sistémicas em Pacientes Oncológicos 

Paralelamente às actividades realizadas em estágio, o aluno estagiário procurou realizar um 

estudo que pretendeu caracterizar as alterações metabólicas em pacientes oncológicos. 

Para este fim estabeleceu um protocolo experimental, com o objectivo de documentar as 

alterações no metabolismo de carbohidratos em canídeos com osteossarcoma, 

hospitalizados no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 

Técnica de Lisboa. Igualmente colaborou activamente, num estudo paralelo e idêntico em 

neoplasia mamária em gata. 
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Introdução 

Em 1978, o cão foi proposto como modelo de comparação para o estudo de neoplasias em 

seres humanos, sendo objecto de estudo em diferentes doenças neoplásicas como o 

osteossarcoma, linfoma, melanoma maligno, neoplasias mamárias e sarcomas de tecidos 

moles (Mueller et al., 2007; Johnson, Couto & Weghorst, 1998).  

A utilização de animais de companhia como modelos comparativos de doenças tem um 

interesse primordial no estudo de novas opções terapêuticas em oncologia. O seu estudo 

permite clarificar os mecanismos genéticos subjacentes a diferentes neoplasias (Thomas et 

al., 2009). 

Diversas valências fazem dos animais de companhia, em particular canídeos, modelos 

interessantes para o estudo de doenças neoplásicas (Phillips, Stephenson, Hauck & 

Dillberger, 2007; Mueller, Fuchs & Kaser-Hotz, 2007; Thomas et al., 2009): 

1. As doenças neoplásicas são uma das principais causas de mortalidade, tanto em 

canídeos como no homem; 

2. As neoplasias em animais de laboratório são geralmente induzidas artificialmente, 

comparativamente às que surgem de forma espontânea em canídeos, cuja biologia e 

comportamento neoplásico é aproximado ao observado em pacientes humanos;  

3. Os canídeos são mais adequados aos estudos científicos, partilhando com o ser humano 

o mesmo ambiente e alguns dos factores de risco, permitindo a inclusão de amostras 

representativas da população; 

4. A homologia genética entre canídeos e o homem, é superior à existente entre ambas as 

espécies e o cobaio; 

5. A população de canídeos é mais heterogénea, com uma incidência e progressão 

neoplásica superior, relativamente a animais produzidos em laboratório; 

6. O conhecimento e determinação do risco oncogénico são facilitados em raças de 

canídeos puras, relativamente a populações-estudo de pacientes humanos. Nestes as 

alterações genómicas com significado biológico, ficam no limite de detecção, mescladas 

pela hererogeneidade genética inerente; 

7. Os custos de investigação em canídeos são inferiores, possuindo uma esperança média 

de vida inferior ao homem, o que possibilita a recolha de dados em tempo útil de serem 

analisados.  

Há mais de três décadas que o osteossarcoma em canídeos é a neoplasia em que são 

realizados mais estudos comparativos para o desenvolvimento de novas terapêuticas 

(Johnson et al., 1998; Thomas et al., 2009). 

A realização de estudos comparativos deve-se ao facto do osteossarcoma em canídeos ter 

características semelhantes ao homólogo em pacientes humanos em termos de predilecção 

de sexo, tamanho corporal elevado, localização óssea, envolvimento da região da metáfise 

óssea, aspecto e classificação histológica, agressividade da neoplasia, elevada 
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probabilidade de metastização, resposta à quimioterapia e prognóstico (Cooley et al., 2002; 

Johnson et al., 1998). 

No entanto, diferencia-se do paciente humano por apresentar uma incidência quarenta 

vezes superior e uma evolução neoplásica mais rápida, afectando maioritariamente animais 

numa faixa etária superior (canídeos de meia-idade) (Kirpensteijn et al., 2002a).  

Em pacientes humanos ocorre sobretudo durante o período de crescimento ósseo rápido, 

registando-se 70% a 75% dos casos em crianças e indivíduos com idade compreendida 

entre 10 e 25 anos (Johnson et al., 1998; Mueller et al., 2007; Young et al., 2009). A seguir 

ao mieloma, o osteossarcoma é a neoplasia óssea mais comum, sendo também a neoplasia 

maligna mais frequente em adolescentes, apenas excedido por doenças leucémicas, 

neoplasia cerebral e linfoma (Hoenerhoff, Kiupel, Rosenstein & Pool, 2004). 

Em canídeos são geralmente tumores primários do osso, mas em pacientes humanos a sua 

origem pode ser secundária à metastização de neoplasias carcinomatosas (Loukopoulos, 

Thornton, & Robinson, 2003a; Mueller et al., 2007). 

A análise da expressão genética do osteossarcoma em canídeos como modelo comparativo, 

revelou a partilha de genes em ambas as espécies, fornecendo informações úteis na 

compreensão da biologia e definição de estratégias direccionadas à terapêutica anti-

neoplásica (Paoloni et al., 2006). O Osteossarcoma em canídeos é assim um excelente 

modelo in vivo para estudos comparativos da neoplasia em pacientes humanos (Kirpensteijn 

et al., 2002a). 

Nesta dissertação é focado com rigor a forma mais frequente e estudada de osteossarcoma 

em canídeo – Osteossarcoma apendicular.  

Numa primeira parte, são revistos aspectos histológicos e anatomo-fisiológicos do tecido 

ósseo. Posteriormente, a segunda parte tem por objectivo a caracterização actualizada da 

epidemiologia, etiologia e fisiopatologia desta neoplasia. Igualmente, serão abordados os 

meios de diagnóstico disponíveis e será feito um estudo profundo das diversas opções 

terapêuticas disponíveis na prática clínica corrente, bem como novas terapêuticas que vão 

estar disponíveis a curto prazo. 

Na terceira parte desta dissertação será discutido o protocolo experimental realizado, 

descrevendo resumidamente os casos clínicos de osteossarcoma em canídeo presenciados 

durante o estágio. Igualmente, revêem-se as principais alterações no metabolismo em 

canídeos com neoplasia maligna, dando evidência particular ao metabolismo de 

carbohidratos. 
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Parte I – Revisão de aspectos anatómicos, histológicos e fisiológicos do 
Tecido Ósseo 

O termo esqueleto refere-se a um conjunto de estruturas sólidas que suportam e protegem 

os tecidos moles dos animais. É composto por três estruturas: o esqueleto axial que 

compreende a coluna vertebral, costelas, esterno e ossos do crânio; o esqueleto apendicular 

inclui os ossos dos membros; e o esqueleto esplâncnico refere-se a formações ósseas 

intimamente associados a tecidos moles, como é o caso do osso peniano no cão (Getty, 

1986). Os diferentes tipos de ossos têm em comum o seu constituinte primordial – O Tecido 

Ósseo. Este pode ser analisado sob diferentes perspectivas, considerando a sua estrutura 

celular, tecidular ou orgânica (Weisbrode & Doige, 2001). 

1.1 – O Tecido Ósseo - Estrutura Celular 

O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo formado por células e material extracelular 

calcificado, a matriz óssea. As células presentes incluem os osteoblastos, osteócitos e 

osteoclastos (Junqueira & Carneiro, 2005). 

 Osteoblastos:  

São células mesenquimatosas responsáveis pela produção de substância osteóide (matriz 

óssea orgânica não mineralizada) constituída por colagénio tipo I, proteoglicanos e 

glicoproteínas. Após um processo de maturação, a substância osteóide sofre mineralização 

gradual, podendo levar meses a estar concluída (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & 

Carneiro, 2005). A membrana citoplasmática do osteoblasto é rica em fosfatase alcalina, 

uma enzima sintetizada por diferentes células em vários tecidos, estando presente em 

quase todos os órgãos de mamíferos (Barger et al., 2005; Britt et al., 2007). A sua função no 

tecido ósseo não está ainda esclarecida, mas poderá estar associada a mecanismos de 

mineralização. A actividade osteoblástica pode ser avaliada indirectamente, através do 

doseamento da concentração sérica desta enzima (Weisbrode & Doige, 2001). 

 Osteócitos:  

Os osteoblastos quando aprisionados na matriz óssea, são designados osteócitos, 

passando a ocupar pequenos espaços (lacunas) na matriz óssea. Estas células alteram a 

composição do fluido no compartimento ósseo e são necessárias à manutenção da matriz 

óssea. Estas células emitem prolongamentos citoplasmáticos através de canalículos, 

estabelecendo contacto entre si, com osteoblastos e permitindo o transporte de nutrientes, 

cálcio e outras moléculas (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & Carneiro, 2005). 

 Osteoclastos: 

São células multinucleadas e móveis, responsáveis pela reabsorção da matriz óssea em 

duas fases: dissolução da matriz com a excreção de iões de hidrogénio (bomba de protões) 

e clivagem do colagénio em fragmentos por acção de enzimas proteolíticas. O estímulo para 

a reabsorção óssea pode estar associada à influência de citoquinas (Interleucina-1 [IL-1], 
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Interleucina-6 [IL-6] e factor de necrose tumoral [TNF-α]) e prostaglandinas produzidas não 

só por células de reacção inflamatória, mas também por diversos tipos de células (células 

hiperplásicas, células neoplásicas ou degeneradas) (Weisbrode & Doige, 2001). 

 Matriz extracelular óssea: 

A parte mineralizada da matriz corresponde a cerca de 50% do peso do tecido ósseo e é 

responsável pela sua rigidez. Esta parte é constituída maioritariamente por iões fosfato e 

cálcio. 

A parte orgânica é constituída por colagénio tipo I e por uma quantidade diminuta de 

proteoglicanos e glicoproteínas. Entre estas, as proteínas osteocalcina e osteonectina são 

necessárias às etapas iniciais de mineralização do tecido ósseo, actuando como moléculas 

de adesão entre células e a matriz. O colagénio é depositado na matriz e sofre 

mineralização, dispondo-se em lamelas características, que contribuem para a resistência 

do tecido (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & Carneiro, 2005). 

1.2 – O Tecido Ósseo - Estrutura tecidular 

O tecido ósseo compacto é constituído por lamelas, que se dispõem em camadas 

concêntricas em torno de vasos ou nervos (sistemas de Havers). No tecido ósseo 

esponjoso, as lamelas dispõem-se formando cavidades que se intercomunicam entre si 

(osso trabecular) (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & Carneiro, 2005). Pelo contrário, o 

tecido ósseo presente em consequência de um processo inflamatório ou neoplásico, difere 

dos anteriores. A sua formação é rápida e caracterizada por disposição irregular das fibras 

de colagénio, sendo significativamente menos resistente e rígido do que o osso lamelar 

normal (Weisbrode & Doige, 2001). 

A remodelação homeostática do tecido ósseo é um processo dinâmico e contínuo, no qual o 

volume de massa óssea é mantido por um equilíbrio coordenado, entre a formação e 

absorção óssea (Lucas, Fan, Garret, Griffon & Wypij, 2008). Este processo permite manter a 

dimensão de um osso e a regeneração microscópica de micro-fracturas (Weisbrode & 

Doige, 2001). As células responsáveis pelo equilíbrio do tecido ósseo, osteoclastos e 

osteoblastos, formam a unidade básica celular do tecido ósseo (Lucas et al., 2008). 

1.3 – O Tecido Ósseo - Um órgão 

Diferentes ossos têm processos de formação diferentes. Os ossos planos são formados por 

ossificação intramembranosa, iniciando-se com a diferenciação de células 

mesenquimatosas em osteoblastos e mineralização rápida da matriz extracelular produzida. 

A confluência de diversos focos de ossificação simultâneos, forma um suporte que facilita a 

vascularização (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & Carneiro, 2004). Contudo, a maioria 

dos ossos sofre também ossificação através do processo de ossificação endocondral. Os 

ossos longos e as vértebras são anatomicamente divididos em epífises, placa de 
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crescimento, metáfise e diáfise (Figura 1). Inicialmente no processo de ossificação, a 

cartilagem sofre mineralização e invasão por capilares sanguíneos, permitindo a fixação de 

células que se diferenciam em osteoblastos. A formação de um centro de ossificação 

primário (diáfise) permite o crescimento longitudinal. Posteriormente, a formação de centros 

de ossificação secundários (epífises) permitem o crescimento radial do osso (Weisbrode & 

Doige, 2001). 

 

Figura 1 – Representação esquemática da estrutura de osso longo (adaptado de 
conteúdos online MacGraw-Hill). 

 

À excepção da face articular, todos os ossos são revestidos exteriormente pelo periósteo, 

uma fina camada membranosa celular que adere ao tecido ósseo subjacente. É composta 

por uma camada fibrosa exterior com função de suporte estrutural e uma camada mais 

interna com células osteogénicas, responsáveis pela formação de lamelas ósseas dispostas 

paralelamente (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & Carneiro, 2005). 

Quando ocorre lesão directa do periósteo por intervenção cirúrgica, ou separação por 

hemorragia, edema, inflamação ou neoplasia, é geralmente acompanhada por elevação 

desta camada e presença de dor. De seguida, há formação de tecido ósseo reactivo, por 

activação de osteoblastos. Sendo o periósteo rico em fibras nervosas e vasos linfáticos, a 

sua lesão está associada a um elevado grau de dor quando lesionado (Weisbrode & Doige, 

2001). 
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Internamente, todos os ossos são revestidos pelo endósteo, uma camada fina de tecido 

conjuntivo composta por osteoblastos (Weisbrode & Doige, 2001; Junqueira & Carneiro, 

2005). 

1.4 – Resposta fisiológica do tecido ósseo a lesão e forças mecânicas 

À semelhança de outros tecidos, o tecido ósseo tem mecanismos ou reacções específicas 

de regeneração. Contudo, o osso é constituído maioritariamente pela parte mineralizada e 

colagénio, e por isso sem capacidade de resposta à lesão. Estas funções são então 

reservadas às células que o constituem (Weisbrode & Doige, 2001). 

As células do tecido ósseo, à semelhança de outras em diferentes órgãos, respondem à 

lesão sofrendo atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, neoplasia, degenerescência ou 

necrose. A quantidade de material inorgânico no tecido ósseo num dado momento é 

resultado directo da actividade destas células, particularmente osteoblastos e osteoclastos. 

Assim, em resposta a uma lesão, poderá verificar-se a formação de tecido ósseo ou, pelo 

contrário, se houver aumento da actividade funcional de osteoclastos, por hipertrofia ou 

hiperplasia (excedendo a actividade dos osteoblastos), irão predominar lesões de lise óssea 

(Weisbrode & Doige, 2001). 

Alterações no número de células e sua actividade determinam a remodelação do tecido 

ósseo como já referido, mas também são a causa de lesões focais de lise ou proliferação 

óssea (Weisbrode & Doige, 2001). 

As forças mecânicas de compressão e tensão são factores importantes, que alteram a 

massa óssea. A presença de forças mecânicas normais é necessária para a manutenção da 

estrutura do esqueleto. O uso mecânico normal de um osso diminui o processo de 

reabsorção óssea. A ausência do uso normal traduz-se não só no aumento da reabsorção 

óssea, como na diminuição da reposição de tecido ósseo, com subsequente redução da 

massa óssea (Weisbrode & Doige, 2001). 

O mecanismo pelo qual as células são sensíveis à alteração de forças mecânicas é ainda 

desconhecido. A presença de receptores mecânicos nas células ou a resposta a diferenças 

de potencial bioelétrico, gerados por distorção física de fibras de colagénio, poderão ser 

possíveis mediadores na resposta a forças mecânicas (Weisbrode & Doige, 2001). 
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Parte II – O Osteossarcoma em canídeos 

1 – Epidemiologia 

1.1 – Incidência e Factores de Risco 

O Osteossarcoma é a neoplasia primária do tecido ósseo mais frequente em canídeos, 

correspondendo a 85% de afecções com origem no esqueleto e constituindo 3% do total de 

neoplasias nesta espécie (Dernell, Ehrhart, Straw & Vail, 2006). 

As neoplasias primárias do osso são raras em felídeos, mas relativamente vulgares em 

canídeos, sendo a mais comum o osteossarcoma, seguido de condrossarcoma, 

fibrossarcoma, hemangiossarcoma e tumor multilobular ósseo (Couto, 2008a; Loukopoulos 

et al., 2003a). 

À semelhança do que acontece em pacientes humanos, os factores de risco envolvidos na 

oncogénese do osteossarcoma não se encontram ainda totalmente esclarecidos (Cooley et 

al., 2002). 

Embora seja possível um largo intervalo de idades no osteossarcoma, a sua apresentação é 

frequentemente bimodal: Afecta maioritariamente animais de meia-idade a mais velhos (sete 

anos a idade média), mas também foi observada elevação da incidência, no grupo etário 

entre dezoito a vinte e quatro meses de idade, tendo sido referido inclusive um caso num 

animal de seis meses (Kirpensteijn et al., 2002a; Liptak, Dernell, Ehrhart & Withrow. 2004c; 

Dernell et al., 2007). 

Os canídeos machos são ligeiramente mais afectados, à excepção das raças São Bernardo, 

Rottweiler e Dogue Alemão (Dernell et al., 2007). No entanto, de acordo com alguns 

autores, o sexo tem uma relevância menor no osteossarcoma em canídeos, relativamente 

aos factores raça, idade e tamanho corporal (Rosenberger, Pablo, & Crawford, 2007; Phillips 

et al., 2007).  

Classicamente é uma neoplasia que afecta raças grandes a gigantes. Num estudo 

retrospectivo de 1462 casos confirmados de osteossarcoma, 30% dos animais apresentava 

peso superior a 40 kg de peso vivo (Dernell et al., 2007). 

Diversos estudos sugerem que o peso e, em particular, o tamanho corporal, são factores de 

risco com importância na génese do osteossarcoma. A transmissão hereditária também 

parece estar associada à origem do osteossarcoma, uma vez que incide maioritariamente 

em determinadas raças de canídeos (Liptak et al., 2004a; Dernell et al., 2007). 

Certos autores salientam a importância de factores associados ao indivíduo, como o sexo ou 

o crescimento rápido do esqueleto em idade jovem. Contudo, esta hipótese não foi ainda 

rigorosamente testada e demonstrada em modelos animais (Cooley et al., 2002).  

Diversos estudos estabelecem uma associação entre o tamanho corporal elevado e a 

prevalência de osteossarcoma. O tamanho corporal de diferentes raças de canídeos é tido 

como um factor de risco importante na prevalência do osteossarcoma (Cooley et al., 2002).  
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Contudo, até à data nenhum estudo considerou medições corporais (altura ou peso) em 

indivíduos pertencentes à mesma raça e avaliou a sua importância no risco de 

desenvolvimento neoplásico. Ou seja, apesar do tamanho e peso corporal em idade adulta 

ser um factor importante, que tem relação com o risco de oncogénese entre diferentes raças 

de canídeos, tal relação não foi ainda analisada entre indivíduos pertencentes à mesma raça 

(Cooley et al., 2002). 

De forma a determinar a importância primordial destes factores no osteossarcoma, é 

necessário relacionar o risco de oncogénese com parâmetros quantitativos do crescimento 

ósseo (comprimento de ossos longos, em particular rádio, e idade ao qual ocorre 

encerramento da placa de crescimento) (Cooley et al., 2002). 

1.2 – Principais raças afectadas 

A forte associação entre o factor raça e a predisposição para osteossarcoma, sugere que a 

herança genética é um factor importante na susceptibilidade ao desenvolvimento neoplásico 

(Thomas et al., 2009). 

As raças com maior risco de desenvolvimento desta neoplasia incluem as raças Rottweiler, 

São Bernardo, Setter Irlandês, Doberman Pinscher, Irish Wolfhound, Scottish Deerhound, 

Borzoi, Dogue Alemão, Pastor Alemão e Golden Retriever (Kirpensteijn et al., 2002a; Dernell 

et al., 2007; Rosenberger et al., 2007). 

Comstock et al., (2006) identificaram quatro regiões do genoma canino associados ao risco 

de desenvolvimento de osteossarcoma na raça Rottweiler. Igualmente, Loukopoulos et al., 

(2003a) identificaram um aumento da expressão do gene p53 na raça Rottweiler, 

comparativamente à raça Dogue Alemão e ao grupo dos Terriers. 

A raça Rottweiler possui um risco de desenvolvimento de neoplasia óssea superior às 

restantes, sendo geralmente diagnosticado no período entre os oito e dez anos de idade. O 

osteossarcoma constitui 85% das neoplasias do esqueleto apendicular nesta raça e até à 

data é a única em que a incidência de osteossarcoma foi determinada com rigor (12,6%) 

(Cooley et al., 2002). Contudo, não foi demonstrado uma associação entre o risco 

oncogénico e o peso e altura à idade adulta. Na realidade, os indivíduos desta raça com 

maior tamanho e peso corporal não apresentaram um risco acrescido de desenvolvimento 

neoplásico (Cooley et al., 2002).  

Recentemente, a adopção crescente de animais da raça Galgo Inglês, no fim da sua vida 

activa no desporto de corrida, permitiu um conhecimento mais aprofundado da prevalência e 

tipo de doenças e principais causas de morte nesta raça (Lord, Yaissle, Marin & Couto, 

2007). Numa amostra de 747 canídeos da raça Galgo Inglês as doenças neoplásicas 

constituem a principal causa de morte (58%), sendo o osteossarcoma a neoplasia mais 

prevalente (25%) (Lord et al., 2007). Sugere-se assim, uma predisposição genética 
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particular no galgo de desporto, sendo o osteossarcoma a principal causa de morte, por 

contraposição a exemplares de exposição cuja prevalência é inferior (Couto, 2008a). 

O estudo de Rosenberger et al., (2007) está em concordância com o realizado por Lord et 

al., (2007) considerando igualmente a raça Galgo Inglês como tendo elevado risco de 

desenvolvimento de osteossarcoma, inclusive superior às raças Rottweiler e Dogue Alemão.  

Nas raças Rottweiler e Dogue Alemão a incidência de osteossarcoma nos membros 

torácicos foi superior à presenciada nos membros pélvicos (Lord et al., 2007).  

Considerando que 60% do peso corporal é suportado pelos membros torácicos, este facto 

coloca a hipótese de existir uma associação entre a génese da neoplasia por excesso de 

peso, micro-trauma e consequente remodelação da conformação e microestrutura óssea 

(Rosenberger et al., 2007).  

Especula-se por essa razão, que galgos de desporto estão predispostos ao 

desenvolvimento de osteossarcoma por repetido stress, resultando em remodelação óssea 

de micro-fissuras da zona cortical (Rosenberger et al., 2007). No entanto, Rosenberger e 

seus colaboradores (2007) não observaram diferenças dignas de registo, na incidência de 

osteossarcoma entre membros torácicos e membros pélvicos. É assim necessário, realizar 

mais estudos que comprovem que o exercício repetido associado à competição desportiva, 

é um factor que contribui para o risco de desenvolvimento de osteossarcoma (Rosenberger 

et al., 2007). 

Embora já tenham sido identificadas diferentes raças, que manifestam predisposição para o 

desenvolvimento desta neoplasia, são necessários mais estudos genéticos e 

epidemiológicos que elucidem as susceptibilidades particulares de cada raça, avaliando o 

efeito combinado de factores como a idade, sexo, tamanho e peso corporal (Phillips et al., 

2007).  
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2 – Etiologia 

2.1 – Factores Físicos 

O osteossarcoma em canídeos atinge frequentemente os ossos longos que suportam a 

maior parte do peso, e que estão sujeitos a constantes forças mecânicas na região 

metafisária. A constante remodelação da conformação e microestrutura óssea por 

modificação de forças mecânicas, poderá predispor a lesões nas células sensíveis da placa 

de crescimento (Martin, 2003). 

Foi sugerida a hipótese de a neoplasia ter origem na proliferação destas linhas celulares, 

com estimulação do processo de mitose, e aumento da probabilidade de uma linha celular 

mutante (Dernell et al., 2007). 

No entanto, um estudo comparou as alterações a que estava sujeito a extremidade distal do 

rádio em animais de tamanho pequeno e gigante, não tendo identificado a remodelação da 

estrutura óssea como um factor determinante (Chun & Lorimier, 2003).  

Osteomielite crónica e a resolução de fracturas utilizando implantes metálicos, ou a não 

realização de qualquer reparação óssea interna, foram igualmente associados ao 

desenvolvimento de osteossarcoma (Dernell et al., 2007). 

Loukopoulos e Robinson (2008) avaliaram cinco casos de osteossarcoma, que emergiram 

em regiões previamente sujeitas a procedimentos ortopédicos. Factores, como a 

regeneração ou cura incompleta dos tecidos, indução de actividade osteoblástica, 

inflamação crónica e reacção a implante metálico ortopédico ou a produtos derivados da sua 

corrosão, poderão estar envolvidos no desenvolvimento da neoplasia óssea pelo seu 

possível efeito oncogénico. Contudo, até à data não existe evidência científica que 

comprove o desenvolvimento de osteossarcoma pelo uso de implantes metálicos. Uma vez 

que são realizados inúmeros procedimentos ortopédicos em canídeos, o desenvolvimento 

de osteossarcoma pode ser coincidente em alguns casos (Loukopoulos & Robinson, 2008).  

O uso de radiação ionizante para fins experimentais ou terapêuticos foi frequentemente 

associado ao aparecimento de osteossarcoma. Estudos realizados em pessoas e canídeos 

expostos a plutónio demonstraram semelhanças, referindo o desenvolvimento de 

osteossarcoma no esqueleto apendicular (29%) e esqueleto axial (71%), em particular com 

maior incidência na coluna vertebral (36%). A distribuição do osteossarcoma por exposição 

a radiação é diferente do osteossarcoma espontâneo, parecendo estar relacionado com o 

volume ósseo (Dernell et al., 2007). O osteossarcoma pode ter assim génese em mutações 

celulares induzidas pela radiação ionizante, constituindo uma complicação rara e secundária 

à radioterapia, embora documentada tanto em pacientes humanos como em canídeos 

(Chun & Lorimier, 2003). 
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Figura 2 – Radiografia laterolateral da articulação fémoro-tíbio-patelar em cão 
(adaptado de Miller et al., 2006). 

 

Legenda: Observa-se uma massa caudal à extremidade proximal da tíbia com sinais de 

mineralização, exibindo filamentos radiopacos compatíveis com a retenção de gaze cirúrgica. 

 

Poucos estudos em medicina veterinária referem a retenção de gazes cirúrgicas, em 

pacientes outrora sujeitos a procedimentos cirúrgicos (Figura 2). No entanto, registou-se em 

alguns casos, a transformação maligna dos tecidos locais em osteossarcoma, observando-

se sinais de mineralização e fibras mono-filamentosas radiopacas ao exame radiográfico 

(Miller, Aper, Fauber, Blévins & Ramos-Vara, 2006). 

O enfarte ósseo é pouco frequente, surge geralmente em raças de pequeno porte e a sua 

etiologia é desconhecida. À excepção da raça Schnauzer Miniatura, o enfarte ósseo 

espontâneo, ou associado a procedimentos ortopédicos, raramente foi implicado na origem 

da neoplasia (Dernell et al., 2007; Chun & Lorimier, 2003). 

2.2 – Factores Genéticos e Moleculares 

O osteossarcoma em canídeos exibe uma instabilidade genómica considerável resultante de 

uma desorganização citogenética extensa. Várias aberrações genéticas foram detectadas 

no cariótipo, tanto estruturais como numéricas, que incluem a sobre-expressão de 

oncogenes e inactivação de genes supressores tumorais. As consequências destas 

mutações no genoma são alterações na regulação do ciclo celular e reparação do ácido 

desoxirribonucleico (ADN) (Phillips et al., 2007; Thomas et al., 2009). 

Contudo, a informação disponível acerca das alterações citogenéticas, genómicas, e 

moleculares subjacentes ao desenvolvimento de osteossarcoma em canídeos é ainda 

incompleta. Os estudos realizados até à data, utilizando técnicas imunohistoquímicas, 

permitiram identificar genes com expressão alterada (Phillips et al., 2007).  
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Recentemente, Thomas e colaboradores (2009), observaram uma correlação significativa 

entre o factor raça e o cariótipo neoplásico característico de osteossarcoma, independente 

do sexo do animal, idade no momento do diagnóstico e classificação histológica.  

Embora a análise molecular citogenética em canídeos esteja agora a dar os primeiros 

passos, a sua aplicação no futuro irá permitir uma análise completa do genoma, clarificando 

a base molecular desta neoplasia (Thomas et al., 2009). 

O conhecimento preciso de factores genéticos subjacentes ao osteossarcoma em canídeos, 

providencia informação essencial para a compreensão do mecanismo oncogénico, 

estabelecimento de biomarcadores de prognóstico, possibilitando o desenvolvimento de 

novas terapêuticas genéticas (Phillips et al., 2007). 

2.2.1 – Vias de Supressão Tumoral 

O osteossarcoma em canídeos é uma neoplasia na qual a resposta celular aos estímulos 

inibitórios está alterada. Os genes supressores tumorais encontram-se alterados, com 

subsequente modificação do ciclo celular e inibição do processo de morte celular 

programada (apoptose) (Levine, 2001). 

Alterações nos genes supressores tumorais estão frequentemente associadas a 

osteossarcoma em pacientes humanos, em particular nos genes Rb e p53 tendo sido 

igualmente estudados em canídeos (Levine & Fleischli, 2000; Chun & Lorimier, 2003). As 

células neoplásicas exibem mutações que inactivam, directa ou indirectamente, as famílias 

de genes Rb e p53, desregulando etapas do ciclo celular e estimulando a proliferação e 

diferenciação celular (Levine, et al. 2002). 

 Família de genes Rb  

A família Rb é constituída pelos genes Rb, p107 e p130, e codifica proteínas que inibem a 

diferenciação e proliferação celular. A inactivação da proteína Rb por fosforilação, conduz à 

activação e libertação de factores E2F durante a fase G1 do ciclo celular, permitindo a 

transcrição de genes associados à replicação celular (Levine & Fleischli, 2000).  

Levine e Fleischli (2000) sugerem que, ao contrário do que se verifica em pacientes 

humanos, só a mutação de vários genes da família Rb favorece o osteossarcoma em 

canídeos, apontando como causa não uma mutação individual em cada gene, mas antes 

uma anomalia na fase de pós-transcrição, afectando as três proteínas da família Rb. O 

mecanismo responsável por esta alteração é ainda desconhecido mas poderá envolver 

alterações na síntese ou na estabilidade das proteínas em questão (Levine & Fleischli, 

2000).  

 Gene supressor tumoral p53 

O gene p53 presente no cromossoma 5 do cariótipo canino codifica uma fosfoproteína 

nuclear que actua como um gene supressor tumoral, actuando em parte pela via da proteína 

Rb (Levine & Fleischli, 2000; Mueller et al., 2007). A proteína p53 previne a replicação de 
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células quando o seu genoma se encontra danificado ou com alterações, interrompendo o 

ciclo celular, activando a reparação celular do ADN ou induzindo a morte celular programada 

(apoptose) (Loukopoulos et al., 2003a). O processo de apoptose celular mediado pela 

proteína p53 ocorre também em situações de hipóxia ou por acção de agentes 

quimioterápicos (Levine & Fleischli, 2000).  

A ocorrência de mutações no gene p53 e consequente alteração da função normal da 

proteína por ele codificada, traduz-se numa proliferação celular desregulada e incapacidade 

de activação da apoptose celular (Chun & Lorimier, 2003; Loukopoulos et al., 2003a). 

Contudo, sabe-se que o gene mdm2, que codifica uma proteína destinada a neutralizar a 

proteína p53 alterada, não é activado frequentemente. Assim, uma vez que as mutações no 

gene p53 de canídeos são esporádicas e a ocorrência de delecções genéticas pouco 

frequente, especula-se que outra causa mutagénica para a sua alteração possa estar 

envolvida (Levine & Fleischli, 2000; Mueller et al., 2007; Thomas et al., 2009). 

Loukopoulos e seus colaboradores (2003a) empregando técnicas imunohistoquímicas, 

verificaram um incremento de proteína p53 em pacientes com osteossarcoma relativamente 

a tumor multilobular ósseo e outras neoplasias (condrossarcoma, sarcomas ósseos, 

neoplasias benignas, outros tumores ósseos). Da mesma forma, observaram diferenças em 

diferentes subtipos histopatológicos de osteossarcoma. Deste modo, a importância na 

alteração do gene p53 pode não estar limitada à predisposição para a oncogénese em 

canídeos, mas aparentemente também à diferenciação do tipo e classificação da neoplasia 

(Loukopoulos et al., 2003a). 

 Gene supressor tumoral PTEN 

O gene supressor tumoral PTEN (homólogo da fosfatase e tensina) codifica uma fosfatase 

com dupla especificidade, proteica e lípidica, e detém papel de relevo no controlo da 

proliferação, migração, e sobrevivência celular. Rege ainda mecanismos de angiogénese e 

invasão de tecidos por células neoplásicas (Levine, Forest & Smith 2002). A família de 

cinases proteicas Akt representa um indicador de expressão PTEN aberrante, bloqueando o 

processo de morte celular programada através da inactivação de proteínas pró-apoptóticas 

(Chun & Lorimier, 2003; Mueller et al., 2007).  

Levine e colaboradores (2002) examinaram a expressão do gene PTEN em linhas celulares 

neoplásicas, tendo verificado mutações nos seus alelos, associado a aumento de proteínas 

Akt fosforiladas. Os seus resultados indicam que a expressão genética aberrante poderá ser 

em parte, explicada por mutações ou delecções nos alelos, o que fundamenta a baixa 

expressão genética do gene PTEN em linhas celulares de osteossarcoma (Levine et al., 

2002). 
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2.2.2 – Sobre-expressão de Oncogenes  

Não está ainda totalmente esclarecido o mecanismo exacto, pelo qual diversos proto-

oncogenes têm um aumento da expressão no osteossarcoma (Mueller et al., 2007). 

Os proto-oncogenes c-sis, c-myc revelaram estar sobre-expressos, num estudo realizado 

em canídeos com osteossarcoma (Chun & Lorimier, 2003; Dernell et al., 2007). A proteína 

codificada pelo gene sis, o factor de crescimento plaquetário (PDGF-β) foi detectada 

igualmente nestes animais utilizando técnicas de imunocoloração (Chun & Lorimier, 2003). 

Trata-se de uma proteína com acção quimiotáctica, capaz de induzir mitose, favorecendo a 

sobrevivência de diferentes tipos de células. Até ao momento, não se conhece o mecanismo 

exacto pelo qual está envolvido na patogenia do osteossarcoma, pensando-se que poderá 

antagonizar a expressão do gene supressor tumoral PTEN (Levine, 2002). 

Os proto-oncogenes c-MET e erbB-2 foram igualmente estudados, verificando-se um 

aumento da sua expressão em células neoplásicas, em particular nas provenientes de 

metástases pulmonares. O oncogene c-MET está associado ao potencial de metastização 

da neoplasia primária, e o factor HER-2 (receptor 2 do factor de crescimento epidérmico) 

codificado pelo gene erbB-2, parece influir na proliferação e transformação neoplásica, 

havendo correlação entre a sua expressão e mau prognóstico em pacientes humanos (Chun 

& Lorimier, 2003; Dernell et al., 2007; Mueller et al., 2007). 

2.3 – Influencia Hormonal no Osteossarcoma: 

2.3.1 – Hormonas Sexuais: 

A esterilização de animais em idade jovem (antes do ano de idade) e consequente ausência 

de hormonas sexuais demonstrou maior susceptibilidade de desenvolvimento de sarcoma 

ósseo (Chun & Lorimier, 2003). Por outro lado, no estudo de Loukopoulos et al., (2003a) o 

número de machos inteiros exibiu um índice superior de p53 comparativamente a machos 

esterilizados. Sugere-se assim que a influência hormonal poderá estar envolvida na 

patogenia do osteossarcoma.  

Cooley e colaboradores (2002), num estudo retrospectivo de 683 animais de raça Rottweiler, 

relacionaram o tempo de exposição a hormona sexual e o risco de desenvolvimento de 

neoplasia óssea. Concluíram que existe uma relação inversa entre o tempo de exposição 

hormonal e o risco de desenvolvimento de sarcoma ósseo, se for realizada a gonadectomia 

electiva antes de um ano de idade. Embora não tenham verificado um aumento estatístico 

da prevalência de doenças neoplásicas em animais esterilizados antes de um ano de idade 

relativamente a animais inteiros, observaram no primeiro grupo uma maior incidência de 

neoplasia óssea – 60% (27 de 45 animais), relativamente ao grupo de animais inteiros – 

23% (15 de 66 animais).  

Uma vez que as hormonas sexuais têm uma função essencial na homeostasia do tecido 

ósseo, estas parecem ter aparentemente, uma função protectora em animais que realizam a 
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gonadectomia com mais de um ano de idade. Tendo-se observado uma divergência efectiva 

no espaço temporal (gonadectomia antes de um ano de idade e gonadectomia realizada 

mais tardiamente), Cooley et al., (2002) consideram biologicamente plausível a ausência de 

hormonas sexuais como factores de risco no osteossarcoma. 

Contudo, o mecanismo exacto pela qual a ausência de hormonas testosterona e estrogéneo 

influencia o desenvolvimento de neoplasia óssea é ainda desconhecido, actuando 

possivelmente como agentes que inibem a transformação de osteoblastos em células 

malignas (Cooley et al., 2002).  

2.3.2 – Hormona de Crescimento: 

A hormona de crescimento (GH) desempenha uma função reguladora no crescimento do 

tecido ósseo normal e tecido ósseo neoplásico. O seu efeito é mediado por diversos 

factores, incluindo hormonas sexuais, IGF-1 (factor 1 de crescimento tipo insulina) e 

proteínas de ligação a IGF-1. Em 1982 demonstrou-se o efeito directo da GH no 

crescimento ósseo longitudinal e posteriormente, foi associada à estimulação da produção 

local de IGF-1 e ao aumento dos seus níveis circulantes (Kirpensteijn et al., 2002a). 

Embora até à data apenas um estudo in vivo tenha referido uma correlação entre o aumento 

da expressão do factor IGF-1 e um baixo índice de apoptose celular, este factor está 

frequentemente associado a mecanismos de crescimento, invasão celular e inibição da 

apoptose em linhas celulares de osteossarcoma (Mueller et al., 2007). 

A presença de hormona de crescimento local poderá condicionar um ambiente favorável ao 

crescimento de células neoplásicas, através de um efeito dependente do factor IGF-1, 

embora o mecanismo exacto não tenha sido ainda elucidado. Da mesma forma, foi 

observada a produção autócrina de GH por osteoblastos neoplásicos, estimulando o 

desenvolvimento neoplásico e tornando-se refractário a mecanismos de feedback negativo 

(Kirpensteijn et al., 2002a). Consequentemente, a produção de hormona em osteoblastos 

neoplásicos da metáfise óssea poderá estar relacionada com a ocorrência predominante de 

osteossarcoma nesta região. Outros factores, como genes supressores tumorais já referidos 

anteriormente, poderão interagir com hormona de crescimento produzida localmente 

(Kirpensteijn et al., 2002a). 
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3 – Localização Anatómica do Osteossarcoma Apendicular 

O osteossarcoma com localização no esqueleto apendicular é o reportado com maior 

frequência, correspondendo a 75 - 85% do total de neoplasias ósseas primárias (Chun & 

Lorimier, 2003; Dernell et al., 2007). 

Ocorre predominantemente na região da metáfise de ossos longos, com maior incidência 

nos membros torácicos, em particular na extremidade distal do rádio (34.9%) e extremidade 

proximal do úmero (18.4%) (Figura 3). Menos frequente é o aparecimento de lesões 

neoplásicas na extremidade proximal do rádio ou extremidade distal do úmero (<2,0%)  

(Dernell et al., 2007; Rosenberger et al., 2007). Na realidade, entre 1990 e 2002, Liptak e 

colaboradores (2004a) diagnosticaram osteossarcoma apendicular na articulação úmero-

rádio-ulnar (úmero distal ou rádio proximal), somente em 12 canídeos de um total de 1180 

casos. O seu peso médio (29,8kg) é inferior ao referido historicamente nas restantes 

localizações de osteossarcoma apendicular, no entanto não foi determinada a razão para 

esta diferença. 

 

Figura 3 – Localizações mais frequentes do Osteossarcoma apendicular (adaptado de 
Mar Vista Animal Medical Center www. marvistavet.com) 

 

Com menor frequência ocorre nos membros pélvicos, em particular na extremidade distal da 

tíbia (12.5%), extremidade distal do fémur (7.9%), extremidade proximal da tíbia (7.2%) e, à 

excepção da raça Galgo Inglês, é invulgar o aparecimento na extremidade proximal do 

fémur (4.6%) (Kirpensteijn et al., 2002a; Liptak et al., 2004a; Dernell et al., 2007; Couto, 

2008a). 

A ocorrência de lesão neoplásica primária nas articulações tíbio-társica e radiocarpica é 

pouco frequente (Kirpensteijn et al., 2002a; Liptak et al., 2004a; Dernell et al., 2007; Couto, 

2008a). Henry et al., (2005) referiram a ocorrência de osteossarcoma nos dígitos em quatro 

canídeos com peso corporal superior a 30kg.  
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4 – Fisiopatologia e Comportamento biológico do Osteossarcoma 

A remodelação homeostática do tecido ósseo é um processo dinâmico e contínuo, no qual o 

volume de massa óssea é mantido por um equilíbrio coordenado entre a formação e 

absorção óssea. As alterações patológicas, em particular associadas ao osteossarcoma, 

alteram o equilíbrio entre a formação e destruição de tecido ósseo (Lucas et al., 2008). 

O tecido ósseo responde à lesão neoplásica primária de forma semelhante à que ocorre 

perante a acção de outros agentes destrutivos (metástases neoplásicas, infecção). A 

proliferação de tecido ósseo e a reacção do tecido do periósteo devem ser interpretadas 

como uma resposta à lesão e diferenciada da presença de tecido neoplásico (Slayter et al., 

1994).  

De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), o osteossarcoma é 

uma neoplasia primária maligna de células mesenquimatosas, caracterizando-se por dar 

origem a uma diversidade de padrões mas que inclui sempre a produção de matriz óssea 

extracelular por osteoblastos malignos (Slayter et al., 1994). 

O osteossarcoma é caracterizado por ser uma neoplasia muito heterogénea, cujo aspecto é 

determinado pelo comportamento biológico das células neoplásicas e material extracelular 

produzido (Thompson & Pool, 2002). Diversos subtipos histológicos foram definidos, sendo 

a sua classificação baseada no tipo de células presentes, material extracelular produzido 

(Hoenerhoff et al., 2004) e serão abordados em pormenor numa fase posterior desta 

dissertação (ver Diagnóstico Histológico). Em comum, têm a presença frequente de lise de 

tecido ósseo normal, formação de tecido ósseo reactivo pelo periósteo e endósteo e a 

deposição variável de substância osteóide. A variação pelo qual estes processos ocorrem, 

determina a ocorrência de formas de osteossarcoma predominantemente líticas, 

proliferativas ou mistas, se estiverem presentes lesões que exibam proliferação e lise óssea 

em conjunto. Estes três padrões são igualmente observados ao exame radiográfico e estas 

lesões surgem maioritariamente na região da metáfise óssea de ossos longos do esqueleto 

apendicular (ver Diagnóstico Imagiológico) (Thompson & Pool, 2002). 

O osteossarcoma pode ainda ser classificado em: simples (tecido ósseo em matriz de 

colagénio), composto (presença conjunta de tecido ósseo e tecido cartilagíneo) ou 

pleomórfico (anaplásico ou apenas com regiões de matriz óssea); quanto à sua origem pode 

ser: central, paracortical e do periósteo (Hoenerhoff et al., 2004; Weisbrode & Doige, 2001; 

Weisbrode, 2007). 

4.1 – Classificação e comportamento biológico do Osteossarcoma 

4.1.1 – Osteossarcoma central ou intramedular 

O osteossarcoma intramedular é o mais frequente, e consequentemente a única forma de 

sarcoma ósseo com um número de casos suficiente, que permite o estudo pormenorizado 

do seu aspecto macroscópico e microscópico (Thompson & Pool, 2002). 
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O tecido neoplásico preenche a cavidade medular localmente e tende estender-se em 

direcção distal e proximal. É comum o aparecimento de zonas rodeadas por áreas 

hemorrágicas irregulares (áreas de enfarte) devido à rapidez de crescimento neoplásico 

(Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007).  

Geralmente o osteossarcoma primário não invade a cartilagem articular e por isso não 

progride para a articulação ou invade ossos contíguos. No entanto, o crescimento rápido 

neoplásico, pode atingir os tecidos do espaço peri-articular, colocando ossos adjacentes em 

risco, tendo sido descritos casos de infiltração do osso adjacente (lise da ulna) (Hoenerhoff 

et al., 2004; Dernell et al., 2007; Kirpensteijn et al., 2006; Weisbrode & Doige, 2001; 

Weisbrode, 2007; Couto, 2008a) 

A destruição do osso compacto permite a saída de células neoplásicas, formando uma 

massa lobulada irregular que se estende para o exterior, alterando o periósteo e sendo 

acompanhada de tecido ósseo reactivo (não neoplásico) (Weisbrode & Doige, 2001; 

Weisbrode, 2007). 

O aspecto biológico desta neoplasia é caracterizado por um crescimento rápido com 

comportamento agressivo e infiltração local dos tecidos envolventes. A invasão provoca lise, 

e/ou proliferação de tecido ósseo, com consequente tumefacção da região atingida. As 

lesões e alterações estruturais induzidas contribuem para a presença de dor e 

eventualmente ocorrência de fractura patológica (Dernell et al., 2007; Kirpensteijn et al., 

2006; Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007; Couto, 2008a). A presença de 

metástases pulmonares ou no tecido ósseo surge com frequência, salientando-se a sua 

importância em pormenor, mais tarde neste trabalho.  

4.1.2 – Osteossarcoma extra-medular 

A maior parte dos osteossarcomas têm origem medular ou central, no entanto, estão 

descritos casos cuja origem é a superfície óssea, sem envolvimento medular. A terminologia 

referente a esta classificação de osteossarcoma, é variável de autor para autor gerando 

diferentes denominações. Em pacientes humanos é diferenciado em osteossarcoma 

paracortical (ou justa-cortical), osteossarcoma do periósteo e osteossarcoma de superfície 

de elevado grau (Moores, Beck & Baker, 2003). 

A prevalência de osteossarcoma em canídeos, com origem na superfície óssea é baixa, mas 

foram descritas as subclassificações osteossarcoma paracortical e do periósteo (Moores et 

al., 2003; Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007; Thompson, 2007). 

O seu comportamento menos agressivo, revela-se importante na escolha da terapêutica a 

instituir. Nestes casos, a realização de terapêutica cirúrgica sem recorrer a outras opções 

terapêuticas poderá resultar num período de sobrevivência mais extenso, relativamente ao 

observado em casos de osteossarcoma central (Slayter et al., 1994; Moores et al., 2003). 
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4.1.2.1 – Osteossarcoma paracortical ou justa-cortical 

Tem origem nas camadas celulares mais interiores do osso compacto cortical, sendo 

constituído por tecido fibroso, tecido ósseo ou cartilagíneo bem diferenciado (Thompson, 

2007). Esta forma é caracterizada pela formação de uma massa que se expande no interior 

da camada cortical sem destruição do endósteo (Figura 4). A metastização poderá ocorrer, 

mas geralmente é tardia, favorecendo o prognóstico (Moores et al., 2003; Weisbrode & 

Doige, 2001; Weisbrode, 2007). 

As alterações radiográficas relatadas são reduzidas a lise óssea moderada da região 

cortical, sendo a matriz produzida caracterizada por exibir uma radiopacidade variável. A 

formação de osso periférico é um achado radiográfico comum (Moores et al., 2003). 

 

Figura 4 – Exame radiográfico de osteossarcoma paracortical em adulto de 24 anos, 
projecção latero-lateral (A) e dorso-plantar (B) (adaptado de Radiological Society of 
North America, www.rsna.org). 

 

Legenda: em A) e B) observa-se massa caudal com origem na região cortical da extremidade distal 

do fémur. 

 

O exame histopatológico geralmente revela baixo pleomorfismo celular, pequeno número de 

mitoses, podendo assemelhar-se a tecido ósseo reactivo (Thompson, 2007). Tanto na 

literatura de medicina veterinária como na de medicina humana, esta forma é considerada 

menos agressiva, com crescimento lento e melhor prognóstico se efectuada a terapêutica 

anti-neoplásica adequada (Moores et al., 2003). 

A distinção entre esta forma e osteossarcoma do periósteo é importante pelo seu 

prognóstico ser mais favorável (Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007). 

A B 
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4.1.2.2 – Osteossarcoma do periósteo 

O osteossarcoma no periósteo tem origem na camada celular exterior do periósteo, e é uma 

forma rara, com uma prevalência inferior a 1% a 2% dos casos de osteossarcoma em 

canídeos (Moores et al., 2003). 

Surge mais frequentemente na superfície da diáfise, invadindo geralmente a região de osso 

compacto adjacente. À semelhança do osteossarcoma central, as lesões observadas 

incluem lise óssea e formação de tecido ósseo reactivo, para além de tecido ósseo 

neoplásico (Moores et al., 2003; Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007). Ao exame 

histopatológico, é moderadamente diferenciado, não obstante, poderá ser considerado como 

osteossarcoma de grau elevado ou semelhante a osteossarcoma central. Muitas vezes, no 

momento do diagnóstico, a distinção entre osteossarcoma com origem medular ou no 

periósteo é impraticável (Moores et al., 2003; Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007). 

Esta forma exibe um comportamento mais agressivo, relativamente ao osteossarcoma 

paracortical, com invasão neoplásica da periferia para a cavidade medular (Figura 5) 

(Slayter et al., 1994). Alguns autores consideram que esta forma é, na realidade, um 

osteossarcoma medular de crescimento excêntrico, com desenvolvimento numa região 

esponjosa mais externa da metáfise (Moores et al., 2003; Weisbrode & Doige, 2001; 

Weisbrode, 2007; Thompson, 2007). Nos casos referidos em medicina veterinária é visível 

ao exame radiográfico mineralização difusa das lesões (Moores et al., 2003).  

 

Figura 5 – Corte sagital da diáfise femoral em adulto de 28 anos com osteossarcoma 
do periósteo e respectivo exame histopatológico (adaptado de Radiological Society of 
North America, www.rsna.org). 

 

Legenda: em A) e B) observa-se massa neoplásica (m) com difusão do tecido neoplásico da região 

cortical para a região da cavidade medular (seta). Coloração Hematoxilina-eosina.   

A B 
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4.1.3 – Osteossarcoma Multifocal 

Em pacientes humanos é descrito uma forma multifocal de osteossarcoma, na qual são 

observados diversos focos intraósseos neoplásicos no esqueleto apendicular, no momento 

do diagnóstico. Alguns investigadores acreditam tratar-se de uma forma neoplásica primária 

multicêntrica, enquanto outros apontam para uma rápida progressão metastática para 

diferentes regiões ósseas (Moore, Mathey, Eggers & Estep, 2000). 

Figura 6 – Osteossarcoma multifocal em canídeo (aspecto radiográfico e 
macroscópico) (adaptado de Hoenerhoff et al., 2004).  

 

Legenda: (1) Exame radiográfico de tíbia direita exibindo múltiplas lesões de lise óssea na 

extremidade distal e proximal; (2) Tíbia direita após dissecção com múltiplas lesões neoplásicas, 

estendo-se da medula, zona cortical e epífise. 

 

Esta forma neoplásica é rara e é referida uma prevalência inferior a 10% em canídeos com 

osteossarcoma, sendo os casos documentados restritos ao esqueleto apendicular (Moore et 

al., 2000; Hoenerhoff et al., 2004). Nestes casos é difícil determinar se a neoplasia é de 

origem multifocal ou se as lesões se devem a metastização precoce. A presença de lesões 

em órgãos viscerais e envolvimento simultâneo de lesões com aspecto radiográfico similar 

nas regiões da metáfise é sugestivo desta forma multicêntrica (Figura 6) (Hoenerhoff et al., 

2004). 

4.2 – Importância do Suprimento Sanguíneo e Sistema Linfático  

Estudos realizados demonstraram que a densidade vascular no osteossarcoma não é 

homogénea, o que poderá condicionar ou inviabilizar a resposta à quimioterapia e 

radioterapia (Pirie-Shepherd et al., 2002; Dernell et al., 2007). De facto, as neoplasias 

primárias com sinais de metastização parecem ser caracterizadas por maior vascularização 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 22 

relativamente àquelas em que não foram detectadas metástases, indicando que o 

comportamento neoplásico pode ser influenciado pelo fluxo sanguíneo (Dernell et al., 2007). 

O crescimento neoplásico está dependente não só da vascularização pré-existente, para o 

fornecimento de oxigénio e suporte nutricional às células neoplásicas, como de mecanismos 

de angiogénese que contribuem para o fornecimento contínuo de metabolitos que facilitam a 

disseminação metastática (Pirie-Shepherd et al., 2002). 

O comportamento da neoplasia primária pode incluir mecanismos que mantêm micro-

metástases em estado de latência, através de moléculas anti-angiogénicas. Estas são 

libertadas como resultado da interacção de proteases tumorais com proteínas sistémicas, 

como por exemplo o plasminogénio. Os mecanismos anti-angiogénicos têm enorme 

potencial, retardando o desenvolvimento neoplásico e a dispersão de células malignas. 

Especula-se que uma das consequências após a remoção física da neoplasia primária, com 

produção de factores anti-angiogénicos, seja a activação de micro-metástases em estado de 

latência (Pirie-Shepherd et al., 2002). Após a excisão cirúrgica do membro afectado, o curto 

período de sobrevivência pode ser explicado pelo rápido desenvolvimento de metástases 

pulmonares. Este facto é consistente com a presença de inibidores da angiogénese em 

circulação que mantêm micro-metástases em dormência (Pirie-Shepherd et al., 2002). 

Foi descoberto o potencial de certas moléculas, como a angiostatina, para a inibição da 

proliferação, migração e morfogénese de células endoteliais, inibindo a formação de novos 

vasos e consequentemente, o crescimento e disseminação metastática (Pirie-Shepherd et 

al., 2002). 

Pirie-Shepherd et al., (2002) isolou com sucesso a angiostatina, como inibidor da 

angiogénese em osteossarcoma, detectando fragmentos da molécula na urina de canídeos. 

Após a remoção cirúrgica da neoplasia primária, verificou-se a ausência de angiostatina, 

provando a sua relevância para a inibição da progressão neoplásica e desenvolvimento de 

metástases pulmonares de osteossarcoma. 

As lesões neoplásicas não têm igualmente um sistema linfático funcional comparável ao dos 

tecidos normais. Na realidade as redes de capilares são ineficazes, verificando-se a 

acumulação de líquido intersticial. A elevação da pressão intersticial foi observada em 

diferentes neoplasias sólidas, incluindo o osteossarcoma. É de salientar a importância deste 

factor, pois o aumento da pressão intersticial compromete o fluxo sanguíneo normal, 

favorecendo a hipóxia e a acidose (Zachos, Aiken, DiResta & Healey, 2001). 

Zachos e colaboradores (2001), observaram em neoplasias ósseas um aumento significativo 

da pressão intersticial tanto no tecido mole como na componente óssea, relativamente a 

valores determinados em tecido ósseo e muscular normal (Figura 7). Igualmente verificaram 

uma diminuição do fluxo sanguíneo em neoplasias ósseas comparativamente a tecidos 

normais (Tabela 2). 
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Figura 7 – Imagem de fluoroscopia com sonda doppler de fluxometria em lesão 
maligna na extremidade distal do fémur (adaptado de Zachos, 2001). 

 

Tabela 2 - Pressão do Fluido intersticial e Fluxo sanguíneo em tecidos normais versus 
tecidos neoplásicos (adaptado de Zachos, 2001). 

Tipo de Tecido 
Pressão Fluido Intersticial 

(mm Hg) 

Fluxo Sanguíneo 

(mL/min/100g) 

Tecido muscular normal 5,7 13,3 

Tecido ósseo normal 8,2 27,9 

Tecido mole neoplásico 33,0 8,0 

Tecido ósseo neoplásico 47,6 2,4 

  

Neste estudo, os valores de pressão intersticial foram muito superiores aos determinados 

em estudos anteriores em neoplasias de tecidos moles, tanto em pacientes humanos como 

em canídeos. Em particular, os casos de osteossarcoma avaliados exibiram um aumento 

significativo nos valores registados relativamente a outras neoplasias ósseas sem produção 

de matriz óssea (Zachos et al., 2001). 

De facto, o osteossarcoma, sendo caracterizado pela produção abundante de matriz 

mineralizada e sua difusão para os espaços medulares entre as trabéculas ósseas, contribui 

para a diminuição da elasticidade dos tecidos, aumentando a pressão de fluido intersticial. 

Nas neoplasias ósseas, o aumento da pressão do fluido intersticial reflecte o baixo fluxo 

sanguíneo arterial (Zachos et al., 2001). 

Em termos terapêuticos, uma pressão elevada do fluido intersticial e um fluxo sanguíneo 

reduzido diminui a eficácia da quimioterapia. Igualmente, a consequente hipóxia e acidose 

diminuem o potencial da radioterapia, uma vez que o seu efeito citotóxico é dependente da 

presença de oxigénio (Zachos et al., 2001). 
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5 – Manifestações clínicas do Osteossarcoma 

5.1 – História pregressa e sinais clínicos 

O estímulo iatrotrópico mais frequente, em canídeos com osteossarcoma apendicular, é a 

claudicação por dor aguda ou crónica, associado ou não à tumefacção do membro afectado 

(Figuras 8 e 9) (Kirpensteijn et al., 2006; Mueller et al., 2007; Couto, 2008a).  

A história pregressa pode incluir a ocorrência de um incidente traumático, cuja importância 

deve ser ponderada com reserva, de forma a não estabelecer um diagnóstico imediato de 

lesão ortopédica ou muscular (Dernell et al., 2007).  

Normalmente, é referido um comportamento de normofagia e normodipsia (Kirpensteijn et 

al., 2006).  

5.2 – Exame Físico 

Deve ser realizado um exame físico completo, atendendo a todas as regiões anatómicas, 

incluindo toque rectal e exame ao aparelho genital e urinário de forma a eliminar a 

possibilidade de neoplasia primária. A realização de exame ortopédico e neurológico é 

importante para identificar a origem da dor, podendo revelar afecções coexistentes (défices 

neurológicos, osteoartrite, displasia da anca), assim como uma palpação dos membros 

torácicos e pélvicos poderá revelar assimetrias subtis, atrofia muscular e dor (Endicott, 2003; 

Liptak et al., 2004c; Dernell et al., 2007). Raramente estão presentes fístulas cutâneas na 

região dolorosa (Fossum, 2007). 

 

Figura 8 – Osteossarcoma da extremidade distal do rádio em Dogue Alemão (7 anos) 
(adaptado de Liptak et al., 2004c). 

 

Legenda: Observa-se tumefacção pronunciada por difusão da neoplasia para os tecidos moles 

adjacentes. 
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Na avaliação de animais com osteossarcoma apendicular, o seu andamento poderá ser de 

claudicação notória, com ou sem apoio do membro afectado. A claudicação raramente está 

presente em vários membros. O animal expressa dor à manipulação e durante a realização 

do exame ortopédico, podendo ser observada atrofia muscular (Chun & Lorimier, 2003; 

Endicott, 2003; Couto, 2008a).  

Os mecanismos de dor não estão ainda esclarecidos com rigor, mas estão associados à 

presença de micro-fracturas ou destruição do periósteo e lise óssea do osso cortical, com 

consequente difusão da neoplasia no canal medular (Endicott, 2003; Dernell et al., 2007). 

Estudos realizados apenas em pacientes humanos e murganhos, sugerem a activação 

conjunta de osteoclastos por células neoplásicas e nocireceptores por citoquinas e 

prostaglandinas (Lacoste, Fan, Lorimier & Charney, 2006). 

A claudicação é progressiva, surgindo uma tumefacção firme e dolorosa ao toque na região 

primária afectada, com ou sem envolvimento dos tecidos moles (Kirpensteijn et al., 2006).   

A tumefacção nos membros torácicos é geralmente localizada distalmente à articulação 

úmero-rádio-ulnar, em direcção à extremidade distal do rádio e nos membros pélvicos junto 

da articulação fémoro-tíbio-patelar (Chun & Lorimier, 2003). 

A presença de dor e claudicação aguda pode ser indicativo da presença de fractura 

patológica. No entanto, a prevalência deste tipo de fractura é inferior a 3% das fracturas 

observadas (Dernell et al., 2007). Esta surge com frequência em canídeos com 

osteossarcoma de raça Galgo, mas geralmente rara noutras espécies (Couto, 2008a). 

A dor, ao surgir de forma aguda e, se associada a episódio traumático, atrasa o diagnóstico 

e posterior terapêutica por se considerar erroneamente como uma doença ortopédica e não 

uma doença neoplásica (Chun & Lorimier, 2003; Couto, 2008a). 

 

Figura 9 – Osteossarcoma em extremidade distal do rádio em Rottweiler (adaptado de 
López & Mejía, 2006). 

  

Legenda: Observa-se tumefacção e edema evidente da articulação. 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 26 

A sintomatologia de animais com osteossarcoma apendicular localizado na extremidade 

distal do úmero e extremidade proximal do rádio é semelhante à das restantes localizações 

(Liptak et al., 2004a). 

No momento do diagnóstico, raramente estão presentes sinais respiratórios evidentes, 

sugestivos da presença de metástases pulmonares. Poderão manter-se assintomáticos 

durante vários meses, mas a maioria começa por exibir sinais clínicos pouco específicos, 

como a diminuição de apetite e letargia (Dernell et al., 2007).  

5.3 – Sinais Sistémicos 

Alterações no consumo de energia, metabolismo proteico, metabolismo de carbohidratos e 

perda de azoto por via urinária foram referidos em canídeos com osteossarcoma. Estas 

alterações foram evidentes, mesmo em canídeos que não exibiram sintomatologia de 

caquexia associado à presença de neoplasia e serão referidas em pormenor na Parte III 

desta dissertação. 

A fosfatase alcalina é um parâmetro importante na avaliação e prognóstico do 

osteossarcoma, sendo referido em pormenor mais tarde neste trabalho. 

5.4 – Diagnósticos Diferenciais 

O osteossarcoma deve ser considerado como um dos diagnósticos diferenciais, em 

canídeos de raças com tamanho e peso corporal elevado, que exibam claudicação e 

tumefacção na região da metáfise óssea (Kirpensteijn et al., 2006).  

Possíveis diagnósticos diferenciais incluem outras neoplasias primárias do tecido ósseo 

(fibrossarcoma, condrossarcoma, hemangiossarcoma), metástases tumorais, mieloma 

múltiplo ou linfoma ósseo, osteomielite bacteriana ou fúngica e lesões ósseas quísticas 

(ainda que raras) (Dernell et al., 2007; Kirpensteijn et al., 2006). 

É importante que canídeos com historial clínico de doença neoplásica não óssea, sejam 

reavaliados, se possível com revisão de biopsia efectuada no passado. Os locais comuns de 

metástases neoplásicas incluem as vértebras lombares e sagradas, ossos da bacia e 

metáfises de ossos longos (Dernell et al., 2007). 

O risco de desenvolvimento de sarcoma ósseo, como resposta à presença de corpos 

estranhos, é baixo, no entanto deve ser considerado no conjunto de diagnósticos 

diferenciais quando surgem tumores em locais outrora sujeitos a osteossíntese (Miller et al., 

2006). 
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6 – Principais Técnicas de Diagnóstico: 

O diagnóstico do osteossarcoma exige a colaboração de diversas áreas como a medicina 

interna, radiologia e patologia, recorrendo por vezes a meios de diagnóstico avançado para 

a avaliação da extensão da lesão (tomografia axial computorizada (TAC) e ressonância 

magnética). A utilização de técnicas imuno-histoquímicas para o diagnóstico é pouco 

frequente, sendo usadas primariamente para a exclusão de outras doenças neoplásicas 

(Hoenerhoff et al., 2004; Martelli, Teixeira & Santos, 2007). 

6.1 – Diagnóstico Imagiológico 

A avalização radiográfica de um paciente suspeito de osteossarcoma apendicular deverá 

incluir a realização de exame radiográfico nas projecções lateral e cranio-caudal (Dernell et 

al., 2007). 

Figura 10 – Lesão avançada de osteossarcoma da extremidade distal do rádio em 
Dogue Alemão (A) e possível exame radiográfico (B) (adaptado de Coomer et al., 
2009). 

 

Legenda: A) Extensa tumefacção dos tecidos moles da extremidade distal do rádio; B) Observa-se a 

grande dimensão da neoplasia com lise óssea de elevado grau e tumefacção de tecidos moles. (O 

exame radiográfico B) não pertence à lesão observada em A). 

 

Ao exame radiográfico do osteossarcoma apendicular são observadas lesões agressivas 

maioritariamente nas regiões da metáfise de ossos longos. O crescimento da neoplasia com 

origem medular provoca erosão do osso cortical, estando presente em 70% das neoplasias 

ósseas primárias (Figuras 10 e 11). O aspecto radiográfico do osteossarcoma pode ser 

muito variável, uma vez que as alterações mais comuns variam desde a lise óssea do osso 

A B 
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cortical e osso trabecular, a alterações osteogénicas proliferativas (Endicott, 2003; Dernell et 

al., 2007; Fossum, 2007; Mueller et al., 2007). A presença de um padrão misto destas 

alterações é a forma mais comum, sendo por isso classificado em: lítico, esclerótico ou 

misto (Weisbrode & Doige, 2001; Farese, 2006; Dernell et al., 2007; Thrall, 2007; 

Weisbrode, 2007). 

Figura 11 – Exame radiográfico de três animais com osteossarcoma no rádio (A, B) e 
na extremidade proximal do úmero (C) (adaptado de Mayer & Grier, 2006).  

 

Legenda: A) Lesão primária lítica inicial no rádio; B) Lesão primária lítica do rádio de grande 

dimensão e tumefacção dos tecidos moles; C) Lesões mistas de lise e proliferação óssea na região 

da metáfise e epífise da extremidade proximal do úmero. 

 

O grau de lise ou esclerose (proliferação) não é, no entanto, indicativo da malignidade da 

neoplasia (Thompson & Pool, 2002; Thrall, 2007).  

Entre estes dois extremos, existe um largo espectro de alterações que poderão estar 

presentes com diferentes formas e localizações: 

 As alterações de lise óssea e lesões proliferativas estão geralmente presentes na 

região metafisária do osso afectado, podendo haver difusão ou não para a epífise ou 

diáfise adjacente (Chun & Lorimier, 2003; Farese, 2006);  

 A lise da região cortical do osso compacto pode ser grave, originando áreas de 

descontinuidade que fragilizam a estrutura óssea e contribuem para maior 

probabilidade de fractura patológica (Dernell et al., 2007); 

 A invasão da zona cortical de osso compacto, com formação de tecido ósseo e 

consequente elevação do periósteo, dá origem a uma formação triangular na 

periferia da lesão, designando-se por “triângulo de Codman”. É constituído por tecido 

ósseo compacto e periósteo e embora esta seja uma característica muito frequente, 

não é considerada patognomónica do osteossarcoma, pois a elevação do periósteo 

A B C 
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está igualmente presente em traumatismos e outras lesões benignas ou malignas 

(Figura 12) (Dernell et al., 2007; Thrall, 2007); 

 Há geralmente tumefacção por edema do tecido mole, podendo ser observado tecido 

ósseo (neoplásico ou tecido reactivo), que se dispõe num padrão em paliçada 

perpendicular ou irradiando do córtex (“Sun-burst”) (Dernell et al., 2007);  

 Pode observar-se perda do padrão trabeculado fino na metáfise óssea, transição 

ténue da zona medular periférica da neoplasia ou áreas de lise óssea com ponteado 

fino (Figura 14) (Endicott, 2003; Dernell et al., 2007); 

Figura 12 – Exame radiográfico de osteossarcoma na extremidade proximal do rádio 
em Retriever do Labrador (3 anos) (adaptado de López & Mejía, 2006). 

 

Período de tempo compreendido entre estadio A e estadio B: 27dias (nenhuma terapêutica instituída).  

Legenda: a) reacção do periósteo; b) triângulo de Codman; c) lise óssea. 

 

O osteossarcoma pode provocar um grau variável de reacção do periósteo sendo esta 

caracterizada como activa ou inactiva, em função do seu comportamento ser agressivo ou 

moderado, respectivamente (Endicott, 2003; Thrall, 2007). 

Combinações diferentes destas alterações radiográficas poderão estar presentes em função 

da localização, do tamanho, tipo histológico do osteossarcoma e da antiguidade da 

neoplasia (Figuras 12 e 13) (Dernell et al., 2007). 

Apesar da enorme importância na observação de alterações radiográficas, é de salientar 

que o exame radiográfico tem limitações, não permitindo a diferenciação precisa do 

osteossarcoma apendicular relativamente a outras neoplasias ósseas (Garzotto & Berg, 

2003; Lacoste et al., 2006). O aspecto radiográfico do osteossarcoma é semelhante a 

osteomielite, em particular a de origem fúngica, o que dificulta a sua diferenciação. A 

osteomielite fúngica ocorre em áreas endémicas e informações referentes a deslocações, 

A B 
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recolhidas na história pregressa, devem ser tomadas em consideração (Garzotto & Berg, 

2003; Thrall, 2007). As alterações radiográficas correspondentes à reacção do periósteo são 

menos expressivas e agressivas nas infecções fúngicas, permitindo em alguns casos 

diferenciar osteomielite fúngica de osteossarcoma. No entanto, este facto não é constante, 

não podendo ser utilizado como forma segura de diferenciação (Thrall, 2007). 

Figura 13 – Exame radiográfico de osteossarcoma da extremidade proximal do rádio 
em golden retriever (7anos), projecção médio-lateral (A) e dorso-palmar (B) (adaptado 
de Liptak et al., 2004a). 

 

Legenda: em A) e B) observa-se lesão de lise óssea extensa. 

 

Figura 14 – Exame radiográfico de osteossarcoma em extremidade proximal da tíbia 
de canídeo (adaptado de conteúdos online Thrall, 2007). 

 

Legenda: Observa-se lise óssea na região da diáfise, metáfise e epífise da extremidade proximal, 

com destruição do tecido ósseo cortical proximal e cranial e reacção do periósteo ligeira. Não se 

observa uma transição evidente do tecido ósseo neoplásico para o tecido ósseo normal na região 

distal da lesão. É igualmente observável a tumefacção dos tecidos moles.  

B A 
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Para além do exame radiográfico simples não permitir um diagnóstico preciso, apenas 

reflecte alterações cumulativas da dinâmica óssea. Sendo o metabolismo ósseo um 

processo dinâmico, as imagens radiográficas estáticas não são sensíveis à magnitude de 

remodelação óssea (Lacoste et al., 2006). 

Assim, nos casos em que a história pregressa for compatível com infecção óssea ou se 

pretenda o diagnóstico exacto antes de iniciar o tratamento, deve realizar-se biopsia óssea 

com análise histopatológica e cultura fúngica para um diagnóstico definitivo (Dernell et al., 

2007); 

6.1.1 – Outros meios de diagnóstico imagiológico no osteossarcoma 

O rigor com que diferentes meios de diagnóstico imagiológico estimam as margens 

intramedulares de osteossarcoma apendicular, é importante na avaliação de candidatos a 

cirurgia, em particular quando se considera como opção cirúrgica a conservação do membro 

(descrição desta técnica adiante na parte correspondente à terapêutica cirúrgica) (Wallack et 

al., 2002). 

A conclusão de que a extensão medular é superior, quando na realidade não o é, resulta em 

cirurgia com margens cirúrgicas mais amplas, mas poderá acarretar diferenças na escolha 

da opção terapêutica, considerando erroneamente que o animal não é candidato a cirurgia 

de conservação de membro (Wallack et al., 2002). 

Tanto Davis e colaboradores (2002) como Wallack e seus colegas (2002), procuraram 

estabelecer qual o meio imagiológico mais rigoroso (exame radiográfico, ressonância 

magnética, TAC ou cintigrafia), na determinação da extensão de osteossarcoma apendicular 

em canídeos, comparando com a dimensão real determinada por microscopia. 

Os resultados obtidos por Davis et al., (2002) não permitiram identificar qual o meio de 

diagnóstico mais adequado. Evidenciaram uma maior correlação entre as dimensões reais 

da neoplasia e as projecções radiográficas cranio-caudais. As dimensões registadas pela 

ressonância magnética registaram um desvio das dimensões reais da neoplasia, no entanto 

os valores obtidos nunca subestimaram o seu tamanho. Enquanto a tomografia axial 

computorizada sobrestimou, em todos os casos, as dimensões reais da neoplasia (Davis et 

al., 2002). 

No estudo de Wallack e seus colaboradores (2002), o exame radiográfico demonstrou ser 

menos fidedigno, o mesmo se verificando para a cintigrafia, ambos sobrestimando a 

extensão de neoplasia medular. A TAC mostrou-se menos precisa que o exame radiográfico 

e ressonância magnética. A ressonância magnética foi considerado o meio mais preciso na 

determinação da extensão de neoplasia medular (Wallack et al., 2002). 

Estudos no passado referiram que a realização do exame radiográfico subestima 

frequentemente as dimensões do osteossarcoma, enquanto a cintigrafia, pelo contrário 

sobrestima a sua dimensão (citados por Davis et al., 2002; Wallack et al., 2002). 
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Em ambos os estudos, a ressonância magnética é mais precisa que a TAC, o que está em 

acordo com estudos similares em pacientes humanos. No entanto, estes dois estudos 

colocam em segundo lugar o exame radiográfico, como mais preciso que a tomografia, o 

que contradiz estudos em pacientes humanos. Esta é uma matéria ainda em discussão, 

uma vez que os estudos tomográficos realizados em canídeos não contemplaram o uso de 

contraste e o número de casos estudado é reduzido (Davis et al., 2002; Wallack et al., 

2002). 

Ainda que o uso de ressonância magnética para o diagnóstico de osteossarcoma em 

canídeos não tenha sido ainda suficientemente estudado e analisado, este é o meio 

imagiológico de eleição em medicina humana (Davis et al., 2002; Wallack et al., 2002).  

É de facto um meio rigoroso na estimativa da extensão intra-medular de osteossarcoma em 

canídeos, sendo uma das suas mais-valias, a delineação de uma linha clara entre o tecido 

neoplásico e tecido adiposo medular normal (Wallack et al., 2002).  

Este meio de diagnóstico permite um contraste superior entre tecidos moles e tecido ósseo, 

permitindo a visualização directa da neoplasia. A TAC, cintigrafia e exame radiográfico 

avaliam indirectamente as alterações neoplásicas, com base em alterações secundárias do 

tecido ósseo. Ou seja, as potencialidades de resolução da TAC permitem demonstrar 

alterações subtis com maior precisão, mas que por serem associadas a alterações do tecido 

ósseo, sobrestimam a verdadeira dimensão da neoplasia por incluírem tecido ósseo reactivo 

não neoplásico. Esta poderá ser uma explicação para a correlação mais precisa entre a 

dimensão real neoplásica e a dimensão observada ao exame radiográfico em ambos os 

estudos (Wallack et al., 2002). 

A importância da cintigrafia, como meio de diagnóstico, está na sua aptidão para evidenciar 

a presença de remodelação óssea, metastização oculta, e possível recidiva da neoplasia, 

antes de serem visíveis alterações estruturais ao exame radiográfico (Leibman et al., 2001; 

Wallack et al., 2002; Chun & Lorimier, 2003). É igualmente importante no diagnóstico de 

osteossarcoma multifocal ou multicêntrico (Kirpensteijn et al., 2006). No entanto, é um meio 

de diagnóstico muito sensível embora pouco específico, não diferenciando lesões benignas 

de lesões malignas. Sobrestima as dimensões do osteossarcoma, por razões semelhantes à 

tomografia, sendo sensível à reestruturação inespecífica do tecido ósseo para além dos 

limites neoplásicos (Leibman et al., 2001; Wallack et al., 2002; Kirpensteijn et al., 2006). 

Concluindo, considera-se que as medições registadas pelos diferentes meios imagiológicos, 

estimam no geral com rigor as dimensões da extensão da neoplasia. O exame radiográfico, 

por si só poderá ser inadequado à determinação rigorosa das margens microscópicas da 

neoplasia e assim a ressonância magnética, quando fôr de fácil acesso, deverá ser o meio 

de diagnóstico a incorporar na avaliação pré-cirúrgica do osteossarcoma (Davis et al., 2002; 

Wallack et al., 2002). 
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6.2 – Diagnóstico Histológico: 

Uma vez que as alterações radiográficas características do osteossarcoma são similares a 

doenças de etiologia distinta (osteomielite) ou a outras neoplasias primárias do tecido ósseo, 

é necessário recorrer ao exame histológico, para um diagnóstico definitivo das regiões 

afectadas por lesões de lise e/ou proliferação óssea (Kirpensteijn et al., 2006).  

6.2.1 – Biopsia Óssea 

O exame considerado “gold standard” para o diagnóstico definitivo de osteossarcoma é a 

avaliação histopatológica por biopsia, pois é o meio que melhor permite a interpretação dos 

tecidos neoplásicos, evidenciando a presença de matriz óssea e diferenciando o 

osteossarcoma de outras neoplasias malignas do tecido ósseo (Kirpensteijn et al., 2006; 

Martelli et al., 2007). 

A realização da biopsia deve obedecer a algumas normas, devendo ser planeada e 

executada atendendo aos princípios de assépsia e hemostase. A incisão na pele deve ser 

curta e realizada numa zona, que permita a excisão completa do local de biopsia e 

potenciais células neoplásicas disseminadas, aquando da terapêutica cirúrgica definitiva 

(sem comprometimento desta). Por isso recomenda-se que o cirurgião que realize a 

terapêutica cirúrgica, seja o mesmo a realizar previamente a biopsia (Dernell et al., 2007). 

Diversas técnicas foram descritas para a realização de biopsia óssea com diferentes 

benefícios e limitações, utilizando ocasionalmente, meios imagiológicos avançados 

(fluoroscopia ou tomografia axial computorizada) (Figura 15) (Aiken, 2003).  

Figura 15 – Biopsia com agulha de punção Jamshidi em lesão na extremidade 
proximal do úmero auxiliado por fluoroscopia (adaptado de Aiken, 2003).  

 

A biopsia óssea cirúrgica com exposição do tecido ósseo permite obter amostras de maior 

tamanho, aumentando a probabilidade de um diagnóstico histopatológico conclusivo (Figura 

16) (Reinhardt, Stockhaust, Teske, Rudolph & Brunnberg, 2005). As suas desvantagens 

infelizmente ultrapassam a fiabilidade do seu diagnóstico, uma vez que predispõe à 
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formação de hematoma, infecção, maior disseminação de células neoplásicas e fragilização 

da estrutura óssea, podendo resultar em fractura patológica (Reinhardt et al., 2005; Farese, 

2006). Na maioria dos pacientes intervencionados para biopsia cirúrgica, a tumefacção 

neoplásica agrava, assim como a claudicação (Chun & Lorimier, 2003). 

Outras desvantagens importantes a considerar incluem a necessidade da biopsia ser 

realizada sob anestesia geral ou sedação profunda, e o período de tempo entre a colheita e 

o diagnóstico histopatológico ser moroso, considerando-se este um factor negativo desta 

técnica, quando urge instituir uma terapêutica (Barger et al., 2005; Reinhardt et al., 2005). 

A realização de biopsia fechada com trefine de Mitchell permite a obtenção de uma amostra 

de dimensão apropriada e uma fiabilidade no diagnóstico de 93,8%. No entanto, foi 

igualmente associada a uma maior probabilidade de fractura patológica. A agulha de punção 

de medula Jamshidi por ser de um gauge inferior, tem algumas vantagens relativamente à 

trefine, garantindo menor probabilidade de fractura. Contudo, a sua fiabilidade no 

diagnóstico de neoplasia versus outras afecções é ligeiramente inferior (91,9%), 

determinando com rigor o subtipo específico de neoplasia em 82,3% dos casos (Garzotto & 

Berg, 2003; Farese, 2006). Outros autores referem uma fiabilidade inferior no diagnóstico 

com estas técnicas (70% a 75%) (Kirpensteijn et al., 2006). 

Figura 16 – Exame radiográfico de osteossarcoma na metáfise óssea em Scottish 
Deerhound (adaptado de Phillips et al., 2007). 

  

Legenda: região metafisária exibindo lise óssea, reacção do periósteo e um defeito na zona cortical 

após realização de biopsia óssea. Tumefacção circunferencial dos tecidos moles (seta). 

 

A escolha da região óssea para biopsia dever ser criteriosa, recorrendo a duas projecções 

radiográficas para determinar o centro da lesão. Se a biopsia incidir numa região periférica 

pode apenas conter tecido ósseo reactivo, inviabilizando o diagnóstico. Redireccionando a 
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agulha, através da mesma incisão, devem ser recolhidas duas a três amostras das regiões 

afectadas (centro da lesão, região de transição de tecido ósseo normal e tecido neoplásico) 

(Figura 17) (Dernell et al., 2007; Couto, 2008a).  

Figura 17 – Esquema da utilização de uma agulha de Jamshidi em lesão da 
extremidade distal do rádio. Obtenção de amostras de biopsia em diferentes ângulos 
(A, B e C) (adaptado de Aiken, 2003).  

 

A amostra ideal deverá ter 1 a 2 cm de comprimento, não fragmentada, pois um tamanho 

reduzido poderá induzir um diagnóstico erróneo com outras neoplasias como 

condrossarcoma, fibrossarcoma, hemangiossarcoma ou simplesmente a presença de tecido 

ósseo reactivo. Previamente à etapa de fixação em formol, pode usar-se uma amostra para 

cultura bacteriológica/fúngica ou exame citológico. Caso não se realize a biopsia e se opte 

pelo tratamento cirúrgico imediato, deve realizar-se posteriormente e obrigatoriamente o 

exame histopatológico, para confirmação do diagnóstico presuntivo (Dernell et al., 2007). 

A utilização do exame citológico como meio de diagnóstico tem algumas vantagens, sendo 

menos invasivo, e diminuindo a necessidade de cirurgias e anestesias múltiplas (Britt et al., 

2007). 

6.2.1.1 – Aspecto Histológico: 

O osteossarcoma é caracterizado histologicamente por ser uma neoplasia pouco 

diferenciada, composta por células primitivas ósseas, osteoblastos malignos com produção 

variável de substância osteóide (Kirpensteijn et al., 2006; Thompson & Pool, 2002). Esta é 

depositada extracelularmente, mas pode igualmente ser observada no citoplasma dos 

osteoblastos (Couto, 2008a). É geralmente abundante e difusa, embora tenham sido 

descritos casos com produção diminuta (Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007), 

sendo referido por diversos autores a observação de grandes áreas preenchidas com matriz 

óssea, aprisionando células neoplásicas (Martelli et al., 2007). As células neoplásicas 

apresentam uma forma circular ou oval, membrana citoplasmática distinta e citoplasma 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 36 

granular de coloração azul; núcleo em posição excêntrica com ou sem nucléolo (Couto, 

2008a). 

A presença concomitante de células mesenquimatosas, com elevado potencial de 

diferenciação, explica a observação de diferentes padrões de osteossarcoma (Hoenerhoff et 

al., 2004). 

Apesar de somente o osteossarcoma produzir matriz óssea osteóide, a produção de matriz 

de tecido cartilagíneo ou tecido fibroso pode estar presente, o que não exclui esta neoplasia 

como diagnóstico (Martelli et al., 2007). 

Deste modo, os tipos histológicos de osteossarcoma primário são denominados com base 

no tipo de célula e matriz que produzem. Classificam-se histologicamente em: 

osteossarcoma pouco diferenciado, osteossarcoma osteoblástico, osteossarcoma 

condroblástico, osteossarcoma fibroblástico, osteossarcoma telangiectásico e 

osteossarcoma do tipo células gigantes. A presença de um tipo histológico dominante é rara, 

sendo comum a presença conjunta de diferentes tipos de células e características de 

diferentes subclassificações, o que dificulta a sua classificação histológica (Hoenerhoff et al., 

2004; Dernell et al., 2007; Kirpensteijn et al., 2006; Mueller et al., 2007).  

O osteossarcoma osteoblástico é a forma mais frequente, sendo caracterizada pela 

presença de osteoblastos anaplásicos e células primitivas ósseas (Thompson & Pool, 2002; 

Kramer et al., 2003). É frequentemente classificado em osteossarcoma moderadamente 

produtivo ou produtivo (Figura 18) em função da quantidade de substância osteóide 

produzida (Thompson, 2007). Ocasionalmente poderão predominar lesões de lise óssea ou 

não produtivas (Weisbrode & Doige, 2001; Garzotto & Berg, 2003; Weisbrode, 2007). 

 

Figura 18 – Aspecto histopatológico de osteossarcoma osteoblástico produtivo em 
úmero de canídeo (imagem original, Laboratório de Anatomia Patológica FMV-UTL). 

 

Legenda: A) Observa-se a presença de substância osteóide produzida por osteoblastos malignos 

(ampliação 100x); B) Em maior ampliação, observam-se alguns osteoblastos rodeados por substância 

osteóide (ampliação 400x). Coloração hematoxilina-eosina. 

B A 
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O osteossarcoma do tipo células gigantes assemelha-se histologicamente ao 

osteossarcoma osteoblástico não-produtivo, à excepção da presença de áreas em que 

predominam células multinucleadas (Figura 19) (Kramer et al., 2003; Thompson, 2007). 

Figura 19 – Aspecto histopatológico de osteossarcoma do tipo células gigantes 
(imagem original, Laboratório de Anatomia Patológica FMV-UTL). 

 

Legenda: Em A) observa-se proliferação de células mesenquimatosas em feixes multidireccionados, 

estando presentes numerosas células gigantes multinucleadas (ampliação 100x); Em B) observa-se 

células gigantes em maior ampliação (ampliação 400x). Coloração hematoxilina-eosina. 

 

O osteossarcoma telangiectásico assemelha-se ao hemangiossarcoma macroscopicamente 

e no exame radiográfico. Contudo, pode ser diferenciado histologicamente pela presença de 

cavidades quísticas com sangue limitadas por células neoplásicas (ausência de células 

endoteliais), presença de células mesenquimatosas neoplásicas e substância osteóide por 

vezes em quantidade reduzida (Figura 20) (Weisbrode & Doige, 2001; Garzotto & Berg, 

2003; Kramer et al., 2003; Weisbrode, 2007; Thompson, 2007). Embora esta forma tenha 

uma baixa prevalência, exibe uma rápida progressão e comportamento agressivo, com 

lesões de lise óssea exuberantes e metastização precoce (Thompson, 2007). 

O osteossarcoma fibroblástico é constituído por tecido fibroblástico ou por áreas dispostas 

em faixas, compostas de células mesenquimatosas pouco diferenciadas e reduzida 

deposição de substância osteóide (Figura 48, parte III). Estas características tornam a 

distinção entre osteossarcoma fibroblástico e fibrossarcoma intramedular difícil, 

particularmente se o tamanho da amostra colhida por biopsia for reduzido (Weisbrode & 

Doige, 2001; Kramer et al., 2003; Weisbrode, 2007). 

O osteossarcoma pouco diferenciado é caracterizado histologicamente pela presença de 

pleomorfismo celular e pela reduzida deposição de substância osteóide. Esta forma de 

osteossarcoma é classificada como tendo um comportamento maligno agressivo, originando 

lesões de lise óssea extensa e predispondo a fractura patológica (Kramer et al., 2003; 

Thompson, 2007). 

A B 
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No osteossarcoma condroblástico está geralmente presente tecido ósseo e tecido 

cartilagíneo, com a produção de matriz osteóide e cartilagínea, podendo ser observadas 

células gigantes entre o tecido ósseo, ou focos de células de cartilagem neoplásica (Kramer 

et al., 2003; Martelli et al., 2007; Thompson, 2007). 

Figura 20 – Aspecto histopatológico de osteossarcoma telangiectásico (imagem 
original, Laboratório de Anatomia Patológica FMV-UTL). 

 

Legenda: Em A) observa-se numerosas cavidades contendo eritrócitos (ampliação 40x); Em B) 

observa-se em maior ampliação cavidade quística, sem que na sua parede se identifiquem células 

endoteliais (ampliação 400x). Coloração hematoxilina-eosina. 

 

Poucos estudos até à data avaliaram o aspecto histológico de metástases de 

osteossarcoma, considerando-se a possibilidade que este seja diferente do presente na 

neoplasia primária, no que respeita ao tipo celular e matriz produzida (Hoenerhoff et al., 

2004). 

6.2.2 – Exame Citológico 

O exame citológico de neoplasias ósseas é frequentemente usado em medicina humana, 

permitindo um diagnóstico com rigor. Gradualmente, este meio de diagnóstico tem vindo a 

ser utilizado em medicina veterinária mas, apesar de existir uma concordância entre o 

exame citológico e o exame histopatológico de neoplasias ósseas, a sua fiabilidade no 

diagnóstico não foi ainda verdadeiramente determinada. Tanto em pacientes humanos como 

em canídeos, reconhece-se a frequente dificuldade na diferenciação entre uma proliferação 

benigna de células mesenquimatosas e a presença de uma neoplasia óssea bem 

diferenciada (Barger et al., 2005; Reinhardt et al., 2005). Além disso, os critérios de exame 

citológico no diagnóstico de neoplasias ósseas não foram determinados com exactidão, 

comparativamente ao vasto conhecimento desta técnica em neoplasias em tecidos moles 

(Loukopoulos, Rozmanec & Sutton, 2005; Reinhardt et al., 2005). Não tendo sido ainda 

definidos, de forma objectiva, parâmetros para o exame citológico de neoplasias ósseas 

(benignas ou malignas), recorre-se a critérios de classificação extrapolados de medicina 

A B 
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humana, tornando difícil a estandardização deste meio de diagnóstico (Reinhardt et al., 

2005).  

Ainda assim, a realização da punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é uma prática 

frequente na actividade clínica, tendo esta técnica vantagens no diagnóstico de 

osteossarcoma:  

 A citologia por aspiração com agulha fina pode ser realizada em poucos minutos, 

sem recorrer a anestesia geral (Reinhardt et al., 2005; Britt et al., 2007);  

 Sendo menos invasiva e atraumática, as alterações induzidas à estrutura óssea são 

menores (Reinhardt et al., 2005);  

 A probabilidade de contaminação dos tecidos envolventes por células neoplásicas é 

menor, facilitando a excisão cirúrgica (Britt et al., 2007); 

 Provoca menor desconforto ao paciente, com um período de recuperação mais curto 

(Britt et al., 2007);  

 É uma técnica económica e a obtenção de resultados é rápida (Couto, 2008b); 

 Diferencia rapidamente a etiologia da lesão, em neoplásica ou inflamatória por 

infecção (fúngica) (Farese, 2006); 

 Se a punção do córtex ósseo se revelar duvidosa, pode ser auxiliada por outros 

meios de diagnóstico como a ecografia (Mueller et al., 2007; Couto, 2008a). 

Segundo alguns autores, se o resultado do exame citológico a uma massa óssea indicar a 

presença de sarcoma, a probabilidade de osteossarcoma é superior a 85% (Farese, 2006), 

no entanto poucos estudos foram ainda publicados que confirmem esta prevalência, 

existindo alguns que referem resultados inferiores (33% a 70%) (Loukopoulos et al., 2005; 

Reinhardt et al., 2005). 

Loukopoulos e colaboradores (2005), compararam o diagnóstico histopatológico de 

osteossarcoma versus a realização de exame citológico. A citologia permitiu um diagnóstico 

em concordância total com o exame histopatológico em apenas 22% dos casos (num total 

27 casos de osteossarcoma confirmados). Ainda assim, em 70% dos casos foi alcançado 

um diagnóstico parcial, permitindo a diferenciação entre lesões malignas e benignas e em 

52% diferenciou-se com rigor lesões sarcomatosas de neoplasias carcinomatosas.  

O grau de malignidade do osteossarcoma pode ser avaliado com algum rigor pela citologia, 

no entanto, é geralmente difícil identificar o tipo exacto de sarcoma apenas recorrendo a 

este meio de diagnóstico (Reinhardt et al., 2005). Por exemplo, o diagnóstico citológico de 

tecido ósseo reactivo inflamatório deve ser visto com reserva, uma vez que não exclui a 

possibilidade de tratar-se de tecido neoplásico. Ao exame citológico é difícil a distinção entre 

células mesenquimatosas reactivas e células mesenquimatosas neoplásicas (Britt et al., 

2007). Igualmente, o osteossarcoma pode apresentar características similares ao 

condrossarcoma, sarcoma das células sinoviais e fibrossarcoma (Barger et al., 2005). 
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Por outro lado, a não observação de fungos, bactérias ou células de reacção inflamatória 

poderá direccionar o diagnóstico, excluindo osteomielite como causa (Chun & Lorimier, 

2003). 

À semelhança de outras neoplasias (sarcomas), o diagnóstico e classificação do 

osteossarcoma por citologia tem algumas limitações e desvantagens: 

 Não permite a avaliação da arquitectura dos tecidos, e consequentemente a sua 

subclassificação (Reinhardt et al., 2005); 

 O material obtido pode apenas permitir o diagnóstico de sarcoma, não sendo 

suficiente para a classificação primária da neoplasia óssea (Reinhardt et al., 2005); 

 A diferenciação de tecido ósseo reactivo inflamatório de tecido neoplásico, pode ser 

difícil se apenas realizada a citologia (Reinhardt et al., 2005); 

 A presença de material celular necrótico devido a vascularização insuficiente da 

neoplasia pode inviabilizar o diagnóstico (Reinhardt et al., 2005); 

 O material obtido por punção pode ser insuficiente ou de má qualidade por a 

esfoliação celular ser diminuta, resultando num exame falso negativo. Nesses casos 

deverá ser realizada a biopsia (Loukopoulos et al., 2005; Couto, 2008b); 

 Poderão ocorrer complicações como hemorragias e formação de abcessos (Couto, 

2008b); 

Novas técnicas que melhoram e completam o exame citológico para o diagnóstico de 

osteossarcoma poderão ser utilizadas.  

Os resultados de diversos estudos sugerem que a qualidade de amostras ósseas é superior, 

quando realizada a PAAF com auxílio de ecografia (citado por Britt et al., 2007; Mueller et 

al., 2007; Couto, 2008a.) Esta permite guiar, em tempo real, a punção com agulha fina, 

identificando defeitos nas áreas de osso compacto e massas nos tecidos moles 

circundantes, favorecendo assim o diagnóstico (Britt et al., 2007). 

No estudo de Britt e seus colaboradores (2007), a realização de PAAF de neoplasias ósseas 

auxiliada por ecografia mostrou ser um meio eficiente. Possibilitou um diagnóstico preciso 

em 89% dos casos observados, facultando ainda a distinção de células neoplásicas 

mesenquimatosas.  

Uma vez que se trata de uma neoplasia mesenquimatosa, a obtenção de células pode ser 

dificultada pela presença de matriz extracelular envolvente. A citologia de osteossarcoma 

revela, geralmente, osteoblastos com limites celulares pouco ou moderadamente nítidos 

com forma oval, poligonal ou fusiforme. Podem apresentar-se individualmente ou em 

pequenos aglomerados (Figura 21) (Kramer et al., 2003; Reinhardt et al., 2005; Thompson, 

2007; Couto, 2008b). 

O citoplasma de coloração vermelho-acizentado a azul claro pode conter vacúolos e 

ocasionalmente substância osteóide, que se apresenta como uma matriz rosa amorfa. 

Anisocariose, anisocitose, rácio núcleo/citoplasma elevado, a presença de nucléolo irregular, 
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espessamento da membrana nuclear e cromatina nuclear condensada são critérios 

importantes no diagnóstico de osteossarcoma (Chun & Lorimier, 2003; Kramer et al., 2003; 

Reinhardt et al., 2005; Thompson, 2007). 

Para além da presença de osteoblastos malignos poderão estar presentes osteclastos e 

osteoblastos benignos. A presença de fibroblastos no aspirado é considerado um critério de 

malignidade, no entanto ainda é incerto se a sua presença ocorre em tipos histológicos de 

osteossarcoma específicos, ou se pode ser observado na generalidade dos casos (Chun & 

Lorimier, 2003; Kramer et al., 2003; Reinhardt et al., 2005). 

 

 Figura 21 – Exame citológico de osteossarcoma (imagem original, Laboratório de 
Anatomia Patológica FMV-UTL). 

 

Legenda: Observa-se pleomorfismo celular, com células de núcleo de disposição excêntrica, 

citoplasma basófilo abundante e célula gigante multinucleada. O grau de atipia é elevado com 

anisocitose e anisocariose (Ampliação 400x). Coloração Wright-Giemsa. 

 

Apesar de vários autores sugerirem a presença de substância osteóide, como um critério 

primordial no diagnóstico citológico de osteossarcoma, o estudo realizado por Reinhardt et 

al., (2005) demonstrou a sua ausência em 24% dos exames realizados. A identificação 

citológica de neoplasia mesenquimatosa, apenas com base nesta característica é assim 

pouco específica (Reinhardt et al., 2005). 

6.2.3. – Técnicas de coloração histológica 

A obtenção de um diagnóstico de neoplasia sarcomatosa é incompleto, sendo importante 

diferenciar o osteossarcoma de outras neoplasias. Só a determinação específica da 

neoplasia, através da diferenciação histológica de diferentes sarcomas primários do tecido 
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ósseo, permite implementar, de forma racional e segura, a melhor opção terapêutica local e 

sistémica (Loukopoulos et al., 2003a; Barger et al., 2005). 

O diagnóstico de osteossarcoma pode ser auxiliado pelo uso de colorações específicas que 

não só evidenciam células particulares, como produtos celulares produzidos por estas. 

Exemplo disso é a resposta positiva dos tecidos de osteossarcoma à coloração para a 

vimentina, confirmando a sua origem mesenquimatosa, mas não o diferenciando de outras 

neoplasias mesenquimatosas (Hoenerhoff et al., 2004).  

As técnicas de imuno-coloração permitem evidenciar proteínas produzidas por osteoblastos 

(Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007). Utilizando anticorpos anti-proteínas da matriz 

óssea, o osteossarcoma expressa reacção positiva à osteocalcina, osteonectina, 

(Hoenerhoff et al., 2004). A osteocalcina é considerada um marcador mais específico para 

neoplasias ósseas, relativamente à osteonectina (Figura 21) (Hoenerhoff et al., 2004). No 

entanto, estudos em medicina humana referiram que a sua mais-valia, poderá não ser útil ao 

diagnóstico, uma vez que a produção de osteocalcina pode ser diminuta, em particular em 

casos de osteossarcoma fibroblástico (Weisbrode & Doige, 2001; Weisbrode, 2007). 

 

Figura 22 – Células neoplásicas de tecido ósseo exibindo positividade à osteonectina 
citoplasmática (adaptado de Hoenerhoff et al., 2004). 

 

Legenda: Barra = 40 µm; Técnica Imunohistoquímica. 

 

Tal como referido anteriormente, a fosfatase alcalina é também sintetizada pelo tecido ósseo 

de canídeos. Está presente em todos os tipos histológicos de osteossarcoma, sendo um 

bom marcador da presença de osteoblastos e diferenciando esta neoplasia de outras 

igualmente positivas à coloração para vimentina (Dernell et al., 2007; Britt et al., 2007; 

Couto, 2008a). A fosfatase alcalina induz desfosforilação de um substrato que 

posteriormente sofre reacção de oxidação-redução, determinando uma mudança de cor e 

tornando-se insolúvel no local da reacção. A detecção deste substrato pode ser utilizada 
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para evidenciar de forma indirecta a actividade da fosfatase alcalina (Figura 22) (Barger et 

al., 2005).  

Barger e colaboradores (2005) realizaram um estudo em 35 casos de osteossarcoma, 

demonstrando que a coloração para o substrato da fosfatase alcalina permite a sua 

diferenciação com outras neoplasias mesenquimatosas, com uma sensibilidade de 100% e 

uma especificidade de 89%. Ou seja, um resultado negativo à coloração exclui por absoluto 

a possibilidade de osteossarcoma. Os resultados obtidos por Britt e seus colaboradores 

(2007) confirmaram igualmente que todos os casos de osteossarcoma estudados, exibiram 

a presença de grânulos castanhos ou escuros, resultantes da reacção de oxidação-redução, 

indicativos de coloração positiva ao substrato da fosfatase alcalina. 

 

Figura 23 – Coloração de osteoblastos malignos evidenciando a actividade da 
fosfatase alcalina (adaptado de Barger et al., 2005). 

 

Legenda: Observa-se material granular no interior e em torno dos osteoblastos malignos, indicando 

actividade da fosfatase alcalina. Barra = 40 µm. 

 

Contudo, um dos factores limitantes do substrato da fosfatase alcalina é sua fraca 

especificidade para osteoblastos neoplásicos. Estando a enzima presente na membrana de 

todos os osteoblastos, a recolha por biopsia ou citologia de tecido ósseo reactivo origina um 

resultado falso positivo. Deste modo, enfatiza-se a importância da execução de biopsia ou 

citologia e respectiva avaliação microscópica de critérios de malignidade. É igualmente 

essencial a ausência de células inflamatórias para a interpretação apropriada desta técnica 

de coloração (Barger et al., 2005; Britt et al., 2007). 

Este teste é realizado de forma rápida e simples não requerendo equipamento 

especializado. Em conjunto com a citologia permite, com alguma segurança, estabelecer o 

diagnóstico de osteossarcoma. Devem considerar-se outros diagnósticos diferenciais, em 
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particular tecido ósseo reactivo, quando num resultado positivo à coloração não se 

observem critérios de malignidade ao exame citológico. A interpretação da coloração para a 

fosfatase apenas pode ser realizada quando a amostra colhida é claramente uma neoplasia 

(sarcoma), (Barger et al., 2005). 

6.3 – Uso de marcadores de reabsorção óssea no diagnóstico de osteossarcoma 

Nos processos patológicos do osteossarcoma, a reabsorção de matriz óssea por actividade 

osteoclástica desregulada, conduz à consequente proteólise, com libertação de produtos de 

degradação do colagénio tipo I, como a desoxipiridolina e também N-Telopéptido (NTx) e C-

Telopéptido (CTx). Estes marcadores de reabsorção óssea são libertados na corrente 

sanguínea, e excretados por via urinária. O seu doseamento permite aferir, em tempo real, 

alterações no metabolismo ósseo (Lacoste et al., 2006; Lucas et al., 2008). 

Lucas et al., (2008), comparou cinco marcadores de reabsorção óssea em três populações 

de peso e idade semelhante, considerando um grupo saudável, um com doença ortopédica 

e outro com diagnóstico histopatológico de osteossarcoma. A presença destes marcadores 

em canídeos com osteossarcoma foi superior à observada em pacientes com doença 

ortopédica e em animais saudáveis, nos quais se presume que o processo de lise óssea 

maligna esteja ausente. Estes autores referem que apenas a elevação dos marcadores CTx 

(nível sérico) e NTx (nível sérico e urinário) se correlaciona de forma fiável com a presença 

de osteossarcoma em canídeos. Em particular, o marcador NTx demonstrou ser o mais 

fidedigno para o diagnóstico de osteólise maligna associada a osteossarcoma apendicular 

(Lucas et al., 2008). 

Os resultados deste estudo estão em concordância e completam os referidos num estudo 

anterior, no qual analogamente uma elevação da concentração urinária do marcador NTx foi 

registada em canídeos com osteossarcoma relativamente a animais saudáveis (Lacoste et 

al., 2006).  

O estudo de Lacoste et al., (2006) refere a redução do marcador NTx num grupo de 

canídeos ao qual se procedeu à remoção cirúrgica da neoplasia primária, tendo sido 

igualmente observada uma diminuição num grupo de animais sujeito a terapêutica paliativa. 

Estes factos corroboram a hipótese da presença deste marcador estar associado a lise 

óssea maligna (Lacoste et al., 2006). 

Em pacientes com afecção óssea a concentração sérica destes marcadores é geralmente 

elevada. No entanto, a definição exacta dos marcadores associados ao osteossarcoma não 

está ainda estabelecida e a presença específica do marcador NTx não é exclusiva de lise 

óssea associada ao osteossarcoma. A sua presença pode variar em função da idade, 

exercício realizado e terapêuticas realizadas (Lacoste et al., 2006; Lucas et al., 2008). 

Existe uma larga variabilidade na presença de marcadores de reabsorção óssea associados 

à presença de osteólise maligna, necessitando-se de estudos mais aprofundados para 
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validar o seu valor diagnóstico (Lucas et al., 2008). Ainda assim, o doseamento urinário 

destes marcadores é realizado facilmente e de forma não invasiva, tornando-o num meio 

complementar de diagnóstico atractivo no futuro, em canídeos com suspeita de osteólise por 

osteossarcoma (Lacoste et al., 2006). 

Assim, tendo por base a história pregressa, exame físico e achados radiográficos pode 

estabelecer-se um diagnóstico presuntivo de osteossarcoma (Garzotto & Berg, 2003; Dernell 

et al., 2007; Thrall, 2007). A realização de biopsia é o meio de diagnóstico considerado “gold 

standard”, mas apresenta algumas desvantagens relativamente à citologia. Contudo, a 

classificação da neoplasia primária é difícil, se for baseada apenas na citologia. No futuro, 

novos estudos, permitirão determinar com rigor a sensibilidade e especificidade do uso da 

citologia no osteossarcoma, facultando a distinção com o tecido ósseo reactivo e 

introduzindo novos informações acerca de outras doenças associadas, como a osteomielite 

(Reinhardt et al., 2005; Britt et al., 2007).   

Como complemento, a detecção da actividade de fosfatase alcalina no citoplasma dos 

osteoblastos favorece a classificação da neoplasia, diferenciando o osteossarcoma de 

outras neoplasias ósseas primárias (Barger et al., 2005; Dernell et al., 2007; Britt et al., 

2007). 

6.4 – Estadiamento do Osteossarcoma  

6.4.1 – Estadiamento Sistémico 

A importância de um exame físico completo, com atenção particular à sua componente 

ortopédica, neurológica e cardíaca, deve ser realizado de forma rigorosa para que se 

proceda ao correcto estadiamento do osteossarcoma em canídeos (Henry, 2007). 

É importante reconhecer e avaliar a disseminação do osteossarcoma. Embora no 

osteossarcoma apendicular o envolvimento de linfonodos regionais seja pouco frequente, 

estes deverão ser examinados (palpados), recomendando-se a realização de punção 

aspirativa por agulha fina se for observado o aumento de tamanho (Dernell et al., 2007). 

A presença de metástases pulmonares geralmente não é detectado pelo exame físico, 

contudo, a auscultação do tórax poderá revelar alterações da função cardíaca e respiratória 

(Dernell et al., 2007). Deve-se efectuar o exame radiográfico do tórax, realizando três 

projecções (latero-lateral esquerda, latero-lateral direita e ventro-dorsal ou dorso-ventral) 

para optimizar a detecção de metástases pulmonares (Garzotto & Berg, 2003; Couto, 

2008a).  

A presença de metástases pulmonares, quando visíveis (diâmetro superior a 5 mm), têm 

geralmente a aparência de “bola de canhão”, localizando-se na periferia (Moore et al., 2000; 

Kirpensteijn et al., 2006; Couto, 2008a). 
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Um exame ortopédico cuidadoso poderá revelar a presença de metástases com localização 

óssea. O exame radiográfico poderá ser útil na detecção de locais secundários à neoplasia 

primária (Dernell et al., 2007).  

Os meios de diagnóstico imagiológico avançado já referidos são também úteis no 

estadiamento do osteossarcoma. Permitem não só confirmar a presença de metástases, 

como avaliar a vascularização, o envolvimento medular da neoplasia e de tecidos moles e 

igualmente avaliar a resposta à terapêutica. Como já referido, a cintigrafia poderá ser útil no 

diagnóstico de metastização oculta, em particular em casos cuja sintomatologia é pouco 

expressiva (claudicação leve). É um meio diagnóstico muito sensível, embora pouco 

específico na detecção de neoplasia óssea, devendo realizar-se exames radiográficos 

seriados para confirmação de regiões suspeitas à cintigrafia (Dernell et al., 2007).  

6.4.2 – Estadiamento Cirúrgico 

Embora o uso de ressonância magnética não esteja ainda difundido de forma banal em 

medicina veterinária, é o meio de diagnóstico de avaliação pré-cirúrgica que estima com 

maior rigor a extensão real da neoplasia no paciente com osteossarcoma. A tomografia axial 

computorizada poderá ser igualmente útil no planeamento cirúrgico (Davis et al., 2002; 

Wallack et al., 2002). 

6.4.3 – Estadiamento Histológico 

Até à data, não foi ainda definido um sistema de estadiamento amplamente usado e aceite 

como tendo valor prognóstico em canídeos (Martelli et al., 2007). Particularmente, não existe 

consenso sobre se o aspecto histológico do osteossarcoma é por si só, um factor de 

correlação com o prognóstico (Hoenerhoff et al., 2004). Além disso, a ausência de 

diferenças significativas no comportamento biológico dos diferentes subtipos 

histopatológicos, leva a que diferentes autores questionem a importância da classificação do 

osteossarcoma em diferentes subtipos (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

Igualmente em medicina humana não existe consenso científico, existindo autores que 

asseguram que o estadiamento histológico tem relação com o prognóstico. Sugerem ainda 

que o estadiamento do osteossarcoma, associado à classificação no sistema TNM (tumor, 

nódulo e metástase), tem melhor aplicação relativamente à classificação em subtipos 

histopatológicos. Recentemente, foi proposto um novo sistema TNM para aplicação em 

osteossarcoma, incluindo o doseamento dos níveis de fosfatase alcalina, demonstrando ter 

correlação com a taxa de sobrevivência (Loukopoulos & Robinson, 2007).  

Dois sistemas adaptados de medicina humana foram adoptados para o estadiamento do 

osteossarcoma em canídeos: O sistema de estadiamento de neoplasias ósseas em 

canídeos e felídeos pela OMS (1980) (tabela 3) e o Sistema de estadiamento cirúrgico para 

sarcomas musculoesqueléticos em pacientes humanos (tabela 4) (1980) (Garzotto & Berg, 

2003). 
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Tabela 3 – Sistema de estadiamento de neoplasias ósseas em canídeos e felídeos pela 
Organização Mundial de Saúde (adaptado de Garzotto & Berg, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Sistema de estadiamento cirúrgico para sarcomas musculo-esqueléticos 
em pacientes humanos (adaptado Garzotto & Berg, 2003). 

Estadio Grau Local 

IA Baixo (G1) Intracompartimental* (T1) 

IB Baixo (G1) Extracompartimental† (T2) 

IIA Alto (G2) Intracompartimental (T1) 

IIB Alto (G2) Extracompartimental (T2) 

III≠ qualquer (G) qualquer (T) 

* Intracompartimental refere-se a uma neoplasia intraóssea ou confinada ao espaço intra-articular.  

† 
Extracompartimental refere-se a uma neoplasia que ultrapassa o periósteo, invadindo os tecidos 

moles periféricos.  

≠ 
A classificação no estádio III requer apenas a presença de metástases distantes ou regionais.  

 

O sistema de estadiamento cirúrgico desenvolvido para pacientes humanos, baseia-se no 

grau histológico (G), no local anatómico do tumor primário (T) e na presença de metástases 

regionais ou distantes. Três estadios são considerados (Figura 24, 25 e 26): O estádio I com 

lesões de grau baixo (G1) e sem metástases; o estádio II com lesões de grau alto (G2) e sem 

metástases; o estádio III estando presentes metástases regionais ou distantes. Cada estadio 

é posteriormente subdividido em função do local anatómico do osteossarcoma primário: “A” 

se intracompartimental (T1) e “B” se extracompartimental (T2) (Dernell et al., 2007). 

A maioria dos animais no momento do diagnóstico, exibe um osteossarcoma de grau alto, 

com invasão dos tecidos moles periféricos e sem evidência da presença de metástases. 

Empregando os sistemas de estadiamento da OMS e de estadiamento cirúrgico de 

sarcomas musculo-esqueléticos, são assim respectivamente classificados no estádio T2M0 

ou IIB (Garzotto & Berg, 2003; Dernell et al., 2007). 

T: Tumor primário 

T0     sem evidência de tumor 

T1     tumor confinado ao córtex ou medula óssea  

T2     tumor difunde-se ultrapassando o periósteo 

Lesões neoplásicas múltiplas deverão ser classificadas de forma individual 

 

M: Metástases Distantes 

M0     sem evidência de metástases disseminadas 

M1     metástases disseminadas detectáveis (especificar local) 
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Contudo, diversos estudos em medicina veterinária procuram o estabelecimento de um 

sistema de estadiamento mais completo e melhor adaptado a pacientes em medicina 

veterinária (Kirpensteijn, Kik, Rutteman & Teske, 2002b). Até à data, o estadiamento 

histológico no osteossarcoma em canídeos, constitui um critério importante na escolha da 

opção terapêutica. Contudo, a sua utilização como factor de prognóstico não é usada 

frequentemente (Kirpensteijn et al., 2002b).  

O estadiamento histológico é realizado com base em características histológicos associadas 

ao comportamento maligno: número de mitoses, pleomorfismo nuclear, presença de células 

multinucleadas, crescimento de novos vasos, entre outros (Peppler et al., 2009). 

Um dos sistemas utilizados foi proposto por Straw et al., (1996) (tabela 5 e 6), sugerindo a 

adopção de três critérios histopatológicos principais:  

 Pleomorfismo nuclear; 

 Grau de necrose tumoral. 

 Índice mitótico (contagem do número de mitoses em dez campos microscópicos 

ampliação 400x, seleccionando aleatoriamente o centro ou a periferia do campo 

observado);  

O índice mitótico, o grau de necrose e pleomorfismo nuclear são critérios geralmente 

importantes na determinação do comportamento neoplásico, embora não se saiba qual o 

mais relevante, nem tenha sido ainda estabelecida uma hierarquia que os ordene por 

importância no prognóstico (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

 

Tabela 5 – Sistema de atribuição de valor a cada parâmetro histológico (adaptado de 
Straw et al., 1996). 

Parâmetro Descrição Valor 

Pleomorfismo Nuclear 

Nenhum 0 

Ligeiro 1 

Moderado 2 

Marcado 3 

Índice Mitótico 

(número de mitoses  

em 10 campos  

ampliação 400x) 

1 a 10 1 

11 a 20 2 

21 a 30 3 

> 30 4 

Grau de Necrose (%) 

Nenhum 0 

<15 1 

15 a 30 2 

>50 3 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHW-4MY11B8-3&_user=2459750&_coverDate=01%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6861&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000057394&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2459750&md5=99beacf38643fbc263c55defa4d32cfc#bib49
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHW-4MY11B8-3&_user=2459750&_coverDate=01%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6861&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000057394&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2459750&md5=99beacf38643fbc263c55defa4d32cfc#bib49
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O osteossarcoma expressa frequentemente um elevado pleomorfismo nuclear, permitindo o 

seu estadiamento, mas este critério tem pouco valor como indicador de prognóstico. Por 

oposição, o grau de estadiamento histológico, índice mitótico e grau de necrose estão 

significativamente associados a vários parâmetros clinicopatológicos, como a presença de 

metástases, idade do animal, subclassificação histopatológica, localização da neoplasia e 

extremidade (proximal ou distal) (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

Tabela 6 – Sistema de estadiamento neoplásico (após somatório de pleomorfismo 
nuclear, índice mitótico e grau de necrose) (adaptado de Straw et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

Loukopoulos & Robinson, (2007) demonstraram em 140 casos de osteossarcoma a 

relevância, clínica e patológica, do sistema de estadiamento proposto por Straw et al., 

(1996). Demonstraram pela primeira vez um grau alto em casos de osteossarcoma com 

metastização confirmada, relativamente a animais em que esta estava ausente. Esta 

associação é importante, pois suporta a hipótese de o estadiamento histológico ter valor 

como indicador de prognóstico (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

Figura 24 – Aspecto histológico de osteossarcoma de grau I em canídeo (adaptado de 
Loukopoulos & Robinson, 2007). 

 

Legenda: observa-se uma leve modificação do tamanho e forma do núcleo; estão ausentes áreas de 

necrose e igualmente núcleos em mitose. 

Coloração hematoxilina-eosina. Ampliação: 400x. 

 

Contudo, a importância real da classificação do osteossarcoma em subtipos histopatológicos 

mantém-se sem resolução. Com interesse, neste estudo observaram-se diferenças 

estatísticas significativas, entre o grau de estadiamento obtido por diferentes subtipos. Esta 

Somatório Histológico Grau Histológico 

1 a 5 I 

6 a 7 II 

8 a 10 III 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHW-4MY11B8-3&_user=2459750&_coverDate=01%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6861&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000057394&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2459750&md5=99beacf38643fbc263c55defa4d32cfc#bib49
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observação, permite quanto muito, reforçar a hipótese de que os subtipos histopatológicos 

representam entidades clinicapatológicas de osteossarcoma específicas (Loukopoulos & 

Robinson, 2007). 

Kirpensteijn e seus colaboradores (2002b) utilizaram um sistema de estadiamento, 

ligeiramente diferente do utilizado por Loukopoulos & Robinson (2007), incorporando como 

critérios adicionais, a produção de matriz e densidade de células neoplásicas. 

Demonstraram uma associação com o tempo de sobrevivência em canídeos, contudo a 

população estudada foi maioritariamente classificada em grau alto, não tendo sido 

demonstrado relação entre o seu estadiamento e a presença de metastização ou subtipo 

histopatológico (Kirpensteijn et al., 2002b). 

No futuro, novos estudos deverão não só confirmar a consonância entre o estadiamento 

histológico e o potencial de metastização, mas igualmente averiguar a sua relação com o 

tempo de sobrevivência (Loukopoulos & Robinson, 2007).  

 

Figura 25 – Aspecto histológico de osteossarcoma de grau II em canídeo (adaptado de 
Loukopoulos & Robinson, 2007). 

 

Legenda: observa-se pleomorfismo nuclear moderado. Não sendo observável neste campo, a 

neoplasia exibia áreas de necrose (20%) e um índice mitótico (2), qualificando este tumor em grau II. 

Coloração hematoxilina-eosina. Ampliação: 400x. 

 

Até à data, em medicina veterinária, o estadiamento do osteossarcoma em diferentes graus 

é sempre baseado em critérios histopatológicos (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

Estudos recentes em canídeos procuram estabelecer uma relação entre o estadiamento 

neoplásico e alguns indicadores moleculares de prognóstico, tais como a proteína p53 já 

referida e a presença de metaloproteinases MMP-2 e MMP-9 (enzimas proteolíticas com 

importante acção nos mecanismos de metastização) (Loukopoulos et al., 2003a; 

Loukopoulos et al., 2003b). Loukopoulos e seus colaboradores (2003a) observaram que 

uma elevação do índice de proteína p53 está correlacionado com um osteossarcoma de alto 

grau, com maior índice mitótico e pleomorfismo nuclear. Sugerem que este possa vir a ser 
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empregue como meio de diagnóstico para diferenciação de outras neoplasias 

(condrossarcoma e tumor multilobular ósseo). De forma semelhante, a elevação dos níveis 

de proteína MMP-9 demonstrou uma correlação positiva com o estadiamento do 

osteossarcoma (Loukopoulos et al., 2003b).  

Considera-se assim que a definição de um sistema de estadiamento mais detalhado e com 

melhor aplicação ao osteossarcoma, passa pela combinação conjunta, não só de critérios 

histopatológicos, mas também de factores moleculares e imunohistoquímicos. No futuro, o 

objectivo será o estabelecimento de um sistema de classificação que tenha em conta 

diversos critérios (idade, localização e grau do osteossarcoma, presença e expressão de 

proteínas e factores moleculares) e que permita a melhor avaliação possível em cada caso 

individual (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

 

Figura 26 – Aspecto histológico de osteossarcoma de grau III em canídeo (adaptado 
de Loukopoulos & Robinson, 2007).  

 

Legenda: (N) Áreas extensas de necrose; (T) Células neoplásicas viáveis; (B) Tecido ósseo normal. 

Coloração hematoxilina-eosina. Ampliação: 100x. 

6.4.4 – Avaliação do estado do Paciente  

É necessária a avaliação do estado geral do paciente devendo realizar-se exames 

complementares de diagnóstico para exclusão de doença concomitante e auxílio na decisão 

terapêutica. A opção terapêutica poderá ser influenciada pelos resultados de análises 

sanguíneas (hemograma e bioquímicas sanguíneas) e urianálise (Chun & Lorimier, 2003). A 

realização de uma anestesia prolongada ou quimioterapia, recorrendo a fármaco 

nefrotóxico, poderá não ser tolerado em animais com alteração da função hepática ou renal 

(Chun & Lorimier, 2003; Dernell et al., 2007). Alterações no hemograma e bioquímicas 

sanguíneas poderão não só alterar a escolha da terapêutica, como inferir no prognóstico 

(avaliação dos níveis séricos de fosfatase alcalina referido em pormenor na secção do 

prognóstico) (Aiken, 2003). 
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Uma atenção particular ao sistema cardiovascular deve ser empregue, pois a coexistência 

de algum grau de insuficiência cardíaca, poderá acarretar complicações graves, durante a 

fluidoterapia, anestesia e administração de determinados quimioterápicos (cardiotoxicidade). 

É recomendado assim a realização de electrocardiograma e ecocardiograma, se a história 

pregressa ou exame físico registarem alterações da função cardíaca (Dernell et al., 2007). 

 

7 – Princípios terapêuticos direccionados à neoplasia primária 

Uma vez realizados o diagnóstico e estadiamento do osteossarcoma, consideram-se 

diversas opções terapêuticas, tanto paliativas como definitivas. A terapêutica considerada 

“standard” para o osteossarcoma em canídeos, consiste na amputação cirúrgica da região 

afectada e quimioterapia utilizando fármaco ou combinação de fármacos (Couto, 2008a). O 

maneio terapêutico, associando tratamento local a quimioterapia adjuvante, demonstrou um 

aumento médio da sobrevivência, tanto em canídeos como em pacientes humanos (Phillips 

et al., 2007). 

Hoje, a amputação já não é a única opção terapêutica cirúrgica disponível. Diversas técnicas 

cirúrgicas que permitem a conservação do membro têm vindo a ser gradualmente utilizadas, 

associando igualmente o uso de agentes de quimioterapia e oferecendo um tempo médio de 

sobrevivência idêntico (Endicott, 2003). 

Mesmo quando a opção cirúrgica é negada ou por outros motivos impossível de realizar, 

estão disponíveis terapêuticas alternativas, que asseguram o controlo da dor e garantem 

uma qualidade de vida aceitável. Por isso, para providenciar a melhor opção terapêutica em 

cada caso, é importante o clínico ser experiente nas diversas opções de tratamento 

disponíveis (Endicott, 2003). 

7.1 – Terapêutica Cirúrgica 

Os objectivos gerais da terapêutica cirúrgica no paciente oncológico são a redução da dor, a 

citoredução como forma adjuvante para outras terapêuticas, ou a excisão completa com a 

intenção de cura (Aiken, 2003). No osteossarcoma apendicular a sua realização é indicada 

para a excisão da neoplasia primária e remoção do estímulo doloroso. Os procedimentos 

cirúrgicos disponíveis incluem a cirurgia de amputação e mais recentemente a cirurgia de 

conservação do membro (Garzotto & Berg, 2003). 

A realização prévia de biopsia cirúrgica tem influência na posterior terapêutica a instituir. Se 

a opção cirúrgica considera a realização de amputação, não é necessário um cuidado 

extremo na prevenção de fractura patológica. Em contrapartida, a opção de conservação do 

membro implica cuidados redobrados na biopsia, para prevenção da recidiva neoplásica. 

Caso se opte pela radioterapia como opção terapêutica, o enfraquecimento ósseo acrescido 

pela biopsia deve ser considerado com reserva, uma vez que favorece a possibilidade de 

fractura (Farese, 2006). 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 53 

Os factores que condicionam a escolha do procedimento cirúrgico incluem a experiência do 

cirurgião, o equipamento disponível, o tamanho corporal do animal, a coexistência de 

doença neurológica e/ou ortopédica e a preferência do proprietário (Garzotto & Berg, 2003). 

7.1.1 – Cirurgia de Amputação 

Em canídeos com forte suspeita de osteossarcoma, que apresentem ao exame radiográfico 

lise óssea avançada ou fractura patológica, a amputação do membro é recomendada, 

inclusive como forma de biopsia se não realizada previamente (Couto, 2008a). 

Independentemente da etiologia subjacente, estes pacientes beneficiam da amputação pois 

a gravidade das lesões por infecção, inflamação ou neoplasia torna a sua recuperação 

pouco provável se apenas instituída uma terapêutica sistémica (Endicott, 2003). Na 

realidade, poucos são os casos em que estando presente lise óssea avançada, podem ser 

resolvidos sem recorrer à excisão da neoplasia primária (Dernell et al., 2007). 

A amputação é o procedimento cirúrgico mais realizado para o tratamento local do 

osteossarcoma pois permite a ressecção completa da neoplasia primária com amplas 

margens cirúrgicas, sendo a sua execução técnica simples, de baixo custo e com poucas 

complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas (Garzotto & Berg, 2003). 

A maioria dos animais, incluindo animais de raças grandes e também de raças gigantes, 

podem ser candidatos adequados à cirurgia de amputação. Excepcionalmente, animais com 

doença neurológica, doença ortopédica avançada (doença degenerativa grave da 

articulação, secundária a displasia de anca) ou animais com neoplasia em membro torácico, 

com peso corporal elevado e de raça gigante (por exemplo, São Bernardo), não são bons 

candidatos a esta cirurgia. Estes pacientes não são indicados, pois ocorrem alterações 

pronunciadas nas forças de reacção ao solo, impulso, tempo de contacto dos restantes 

membros e deslocação do centro de gravidade, quando a amputação é realizada, em 

particular, num dos membros torácicos. Assim, o peso corporal num canídeo passa a 

distribuir-se de forma diferente (47% do peso corporal no único membro torácico e restante 

53% nos membros pélvicos) (Endicott, 2003; Garzotto & Berg, 2003). A displasia de anca só 

deverá ser uma contra-indicação à realização de amputação se estiverem presentes 

alterações degenerativas graves da articulação, que dificultem a elevação e andamento 

(Garzotto & Berg, 2003). 

Previamente à cirurgia, é importante realizar o exame físico ortopédico e neurológico 

rigoroso aos restantes membros. Se existirem dúvidas a respeito da exequibilidade da 

amputação em canídeo de raça gigante ou num animal com doença ortopédica ou 

neurológica concomitante, pode ligar-se o membro afectado (de forma a evitar a sua 

utilização) avaliando a resposta ao tratamento (Endicott, 2003; Garzotto & Berg, 2003). 

Para o osteossarcoma localizado em membro torácico, é recomendada a amputação 

incluindo a excisão da escápula, preferencialmente à desarticulação escápulo-úmeral, pois 
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diminui a risco de recidiva de neoplasia da extremidade proximal do úmero. Igualmente, 

oferece um melhor resultado funcional, assim como estético, sobretudo em animais com 

atrofia muscular (Endicott, 2003; Garzotto & Berg, 2003; Fossum, 2007). 

A amputação do membro pélvico pode ser realizada por osteotomia do fémur no terço 

superior da diáfise, por desarticulação da articulação coxofemoral ou por hemipelvectomia 

subtotal se a lesão atingir a extremidade proximal do fémur (Figura 27) (Endicott, 2003; 

Garzotto & Berg, 2003; Fossum, 2007). 

A desarticulação da anca é realizada para prevenção de recidiva local, em casos de 

osteossarcoma da extremidade distal do fémur. Embora tecnicamente mais difícil de 

realizar, relativamente à osteotomia do fémur, é preferida por alguns cirurgiões pois 

assegura a excisão completa da neoplasia e oferece maior conforto ao paciente no período 

pós-cirúrgico (Garzotto & Berg, 2003; Dernell et al., 2007). 

Figura 27 – Amputação do membro pélvico esquerdo por desarticulação da 
articulação coxofemoral (imagem original, serviço de cirurgia FMV-UTL). 

 

A hemipelvectomia subtotal está reservada a casos de osteossarcoma localizados na 

extremidade proximal do fémur, realizando-se a excisão da região central em torno do 

acetábulo (acetabuloectomia). Lesões neoplásicas nos ossos da bacia podem ser resolvidas 

realizando hemipelvectomia parcial ou total geralmente com excelentes resultados (Garzotto 

& Berg, 2003). 

A analgesia pré-cirúrgica é importante para favorecer a recuperação pós-cirúrgica e diminuir 

o tempo de hospitalização. A pré-medicação poderá ser realizada com acepromazina e 

analgésicos opióides. No período pós-cirúrgico, os pacientes devem ser encorajados a 

movimentarem-se, para acelerar a recuperação e adaptação ao novo andamento (Liptak et 

al., 2004b).  

Complicações pós-cirúrgicas associadas à amputação são raras, podendo ocorrer infecção 

ou recidiva da neoplasia no coto cirúrgico (raro) (Liptak et al., 2004b). 

Se a amputação fôr a única forma de tratamento instituída, deve ser encarada somente 

como terapêutica paliativa, uma vez que remove a origem da dor e claudicação. Em nada 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 55 

contribui para uma terapêutica direccionada a doença metastática disseminada, sendo por 

isso associada a um período de sobrevivência curto – 103 a 175 dias (15 a 25 semanas) 

Davis et al., 2002; Endicott, 2003; Liptak et al., 2006; Coomer et al., 2009). 

A análise estatística de diversos estudos, demonstra que somente 11,5% e 2% dos animais 

atingem um período de sobrevivência de 1 e 2 anos, respectivamente. Aproximadamente 

90% dos canídeos que realizam a amputação cirúrgica como única forma de tratamento, são 

eutanasiados num período de 1 ano por desenvolvimento de doença metastática (Endicott, 

2003; Garzotto & Berg, 2003).  

É importante informar o proprietário de que apesar do período de sobrevivência ser curto, a 

qualidade de vida é geralmente excelente após recuperação da cirurgia e coordenação do 

andamento em apenas três membros (Garzotto & Berg, 2003). 

7.1.2 – Cirurgia de conservação do membro 

A técnica cirúrgica em que é preservado o membro afectado tem sido a terapêutica cirúrgica 

“standard” em pacientes humanos nos últimos 15 anos (Wallack et al., 2002). O princípio da 

cirurgia de conservação do membro em canídeos é a excisão da neoplasia primária local, 

permitindo a manutenção do membro sem a presença do estímulo doloroso e sem 

comprometer a sobrevivência do animal (Figura 28) (Endicott, 2003).  

 

Figura 28 – Esquema de cirurgia de conservação do membro em osteossarcoma distal 
do rádio recorrendo a aloenxerto cortical (adaptado de Fossum, 2007). 

 

Legenda: Substituição do tecido neoplásico por aloenxerto, seguido de estabilização com placa de 

compressão e imobilização da articulação do carpo.  
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A técnica cirúrgica mais comum consiste numa ressecção em bloco da porção de tecido 

ósseo neoplásico, substituindo-a por um enxerto de tecido ósseo cortical normal (designado 

aloenxerto) (Chun & Lorimier, 2003; Fossum, 2007). A artrodese da articulação adjacente é 

uma prática comum, pois com frequência a neoplasia localiza-se na metáfise óssea ou junto 

da articulação (Liptak et al., 2004b). 

Esta cirurgia é indicada em canídeos com doença ortopédica (osteoartrite grave), doença 

neurológica, e em alguns casos de animais obesos, não sendo por isso candidatos 

adequados à ablação do membro, ou quando o proprietário refuta a opção cirúrgica de 

amputação (Endicott, 2003; Liptak et al., 2004b). 

Esta técnica em medicina veterinária é aplicada em casos de osteossarcoma da 

extremidade distal do rádio e ulna. Embora pudesse ser realizada em outros ossos (fémur, 

úmero, tíbia, metacarpo e metatarso), esta cirurgia requer geralmente a imobilização da 

articulação adjacente por artrodese. Como tal, não é aconselhada em lesões neoplásicas da 

articulação escapulo-úmeral, coxofemoral, e articulação do tarso, pois a sua imobilização 

resulta frequentemente em má função do membro (Leibman et al., 2001; Chun & Lorimier, 

2003; Endicott, 2003; Liptak et al., 2006). Para além disso, a realização desta cirurgia nestas 

articulações tem sido associado a um maior número de complicações (Liptak et al., 2004b). 

Os critérios que permitem elegibilidade de um paciente para a realização desta cirurgia 

incluem: 

 Lesão neoplásica localizada na extremidade distal do rádio ou ulna (Chun & Lorimier, 

2003; Endicott, 2003); 

 A lesão primária não penetra na cartilagem articular e não progride para a articulação 

adjacente ou invade ossos contíguos (Chun & Lorimier, 2003); 

 Somente está presente uma lesão neoplásica, afectando uma extensão inferior a 

50% do comprimento do osso (Leibman et al., 2001; Chun & Lorimier, 2003; Endicott, 

2003); 

 A lesão é firme e bem definida por oposição a uma lesão difusa (Dernell et al., 2007); 

 O animal apresenta-se em bom estado geral, sem evidência da presença de doença 

metastática ou outra doença coexistente (Chun & Lorimier, 2003; Dernell et al., 

2007); 

 Envolvimento de tecidos moles em torno da lesão é inferior a 360º e ausência de 

fractura patológica, pois a sua ocorrência favorece a disseminação de células 

neoplásicas aos tecidos adjacentes (Liptak et al., 2004b; Dernell et al., 2007). 

O tempo de sobrevivência obtido com esta técnica cirúrgica num paciente em que é 

associada quimioterapia com cisplatina, é idêntico ao de animais que realizam amputação 

cirúrgica e lhes é instituído um protocolo de quimioterapia semelhante (Davis et al., 2002; 

Endicott, 2003). A função do membro intervencionado é geralmente satisfatória a boa, em 

70% a 80% dos animais sujeitos a esta cirurgia (Liptak et al., 2004b; Lascelles et al., 2005). 
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Diversas técnicas para a cirurgia de conservação de membro foram desenvolvidas, cada 

uma com vantagens únicas e limitações específicas (Endicott, 2003; Fossum, 2007). Após 

acesso à porção de tecido ósseo neoplásico e sua excisão, este pode posteriormente ser 

irradiado, sujeito a pasteurização, autoclavado ou substituído por completo por um 

autoenxerto ou aloenxerto de osso cortical normal (disponível em países que dispõem de 

banco de tecidos) (Endicott, 2003; Liptak et al., 2006). Actualmente uma pesquisa para 

novos materiais de substituição do osso neoplásico encontra-se em curso (Couto, 2008a).  

Todas as técnicas têm em comum, o facto de serem procedimentos cirúrgicos delicados, 

requerendo um grau de conhecimento especializado e noção das potenciais complicações, 

assim como um animal tratável e um proprietário cooperante (Buracco, Morello, Martano & 

Vasconi, 2002). 

O método mais descrito e difundido recorre a um aloenxerto de osso cortical normal. Esta 

técnica exige igualmente uma assépsia rigorosa, pois a infecção é uma das complicações 

mais frequentes. Em todos os métodos deve ser instituída uma antibioterapia endovenosa 

(cefalosporinas), imediatamente no período pré-cirúrgico, em tempo cirúrgico e durante 24 

horas no período pós-cirúrgico (Dernell et al., 2007). 

Segue-se uma descrição resumida de cada técnica e respectivas vantagens e limitações. 

 

 Cirurgia de Conservação de Membro com Aloenxerto (Allograft Limb Sparing): 

Realizando uma incisão distal à articulação úmero-rádio-ulnar e proximal à articulação 

metacarpo-falângica, procede-se à dissecção de tecidos moles. O osso é cortado com serra 

oscilante, 3 a 5 cm acima da margem radiográfica proximal da neoplasia, determinada ao 

exame imagiológico e incisão dos músculos extensores ao mesmo nível, se associados à 

massa neoplásica. Incisão da cápsula articular do carpo, junto da fileira proximal dos ossos 

carpianos e osteotomia sagital da ulna e excisão em bloco do rádio e córtex medial ulnar 

adjacente à neoplasia. Para preservação da vascularização, principalmente na face palmar, 

estes procedimentos são realizados com grande cuidado. Em seguida, o espécime removido 

deve ser radiografado e os seus limites observados ao exame histológico, para confirmação 

de amplas margens cirúrgicas. O envolvimento medular pode ser avaliado ao exame 

histológico, colhendo-se uma amostra de medula em localização proximal ao local de 

ressecção (Dernell et al., 2007).  

Para a preparação do aloenxerto de osso cortical normal realiza-se a remoção da sua 

cartilagem articular, a limpeza de detritos celulares e tecido adiposo da cavidade medular, e 

o corte à medida do espaço a preencher (Dernell et al., 2007). 

A cartilagem articular do carpo é removida e o aloenxerto é estabilizado de acordo com os 

princípios da Association for the Study of Internal Fixation (ASIF/AO). É colocada uma placa 

de compressão dinâmica, com um mínimo de três parafusos proximais ao aloenxerto e 

quatro parafusos distais a este. As placas adequadas são geralmente de 3.5 mm, mas em 
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caso de animais de peso corporal elevado, devem ser seleccionadas placas estreitas ou 

longas de 4.5 mm. A placa de compressão é colocada no membro e fixa ao aloenxerto com 

dois ou três parafusos (Figura 29). De seguida, o conjunto é removido do campo operatório 

para preenchimento do canal medular do aloenxerto com cimento ósseo (polimetil 

metacrilato), contendo amicacina (Dernell et al., 2007). Durante a revascularização do 

aloenxerto, o cimento ósseo permite um suporte adicional dos parafusos, diminuindo a 

prevalência de falha ortopédica (fractura do aloenxerto e afrouxamento de parafusos) e 

actuando igualmente como reserva de antibióticos (Endicott, 2003; Dernell et al., 2007). 

Figura 29 – Vista do campo operatório (A) e exame radiográfico pós-cirúrgico (B) de 
cirurgia de conservação de membro com aloenxerto cortical (adaptado de Liptak et 
al., 2006). 

  

Legenda: (A) Observa-se o limite proximal e distal do aloenxerto cortical (setas a negro). Encontra-se 

presente um implante biodegradável impregnado com cisplatina adjacente ao local de ressecção da 

neoplasia; (B) Radiografia laterolateral pós-cirúrgica da extremidade distal do rádio com aloenxerto 

cortical. 

 

A placa de compressão é fixa a nível proximal com o rádio e a nível distal é fixo ligeiramente 

proximal à articulação metacarpo-falângica. A artrodese da articulação é geralmente 

realizada (Buracco et al., 2002; Dernell et al., 2007). 

Para lesões neoplásicas na região da metáfise ou na diáfise óssea, a placa de compressão 

deve ser fixa proximalmente ou distalmente, preservando contudo a função da articulação 

úmero-rádio-ulnar (Dernell et al., 2007). 

O campo cirúrgico é de seguida lavado criteriosamente com solução salina, sendo opcional 

a implantação de um agente de quimioterapia local. Coloca-se um dreno de sucção fechado 
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junto ao aloenxerto e procede-se ao encerramento da linha de incisão. Deverá ser aplicado 

um penso compressivo ao membro no período pós-cirúrgico, para protecção, diminuição do 

edema e favorecimento da cicatrização e regeneração dos tecidos (Endicott, 2003). 

Geralmente o dreno é removido no dia seguinte à cirurgia. Recomenda-se o uso de colar 

isabelino pela importância da prevenção de auto-mutilação e restrição de exercício durante 

4 a 6 semanas. Posteriormente, o exercício à trela deve ser encorajado para redução do 

edema e prevenção da flexão dos dígitos por contracção (uma possível complicação pela 

incisão do músculos extensores) (Liptak et al., 2004b; Dernell et al., 2007). 

As vantagens desta técnica incluem a não utilização de um sistema de fixação externa, 

sendo necessário pouco envolvimento do proprietário à excepção da mudança de penso nas 

primeiras duas semanas (Dernell et al., 2007). 

As suas desvantagens e limitações incluem uma elevada taxa de infecção (40% a 50% dos 

animais submetidos a cirurgia), possibilidade de recidiva neoplásica e falha ortopédica do 

implante, pela necessidade permanente de material de fixação interno. A infecção pode ser 

controlada com a instituição de uma antibioterapia prolongada, mas raramente é debelada. 

Geralmente resulta em falha de cicatrização nos tecidos moles, exposição externa da placa 

de compressão ou do aloenxerto e afrouxamento do material de fixação. A solução passa 

por nova cirurgia, com reconstrução do material interno, ou amputação do membro em 

casos de infecção grave, falha completa do implante ou recidiva neoplásica (Dernell et al., 

2007). 

Adicionalmente, é estimado um período de tempo necessário superior a dois anos, para a 

ossificação completa e integração do aloenxerto. Uma vez que na grande maioria dos 

pacientes em medicina veterinária, o período de sobrevivência não atinge dois anos, o 

aloenxerto cortical funciona principalmente como espaçador no membro reconstituído. 

Igualmente foi observada a perda progressiva de resistência do aloenxerto de osso cortical, 

devido à formação de micro-fracturas e à redução da sua densidade mineral (Liptak et al., 

2006).  

 

 Cirurgia de Conservação de Membro com endoprótese metálica (Metal endoprosthesis 

Limb Sparing): 

Esta técnica recorre a uma endoprótese associada a placa de compressão modificada, 

disponível comercialmente. A técnica cirúrgica é idêntica à descrita para a cirurgia de 

conservação do membro com aloenxerto, à excepção da endoprótese ser usada para 

preencher o defeito ósseo (Figura 30) (Dernell et al., 2007). 

A necessidade de equipamento especializado, assim como os custos inerentes de 

manutenção de um aloenxerto cortical são dispensados, tornando-se esta técnica acessível 

a um maior número de animais (Liptak et al., 2006). 
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Figura 30 – Vista do campo operatório (I) e exame radiográfico pós-cirúrgico (II) de 
cirurgia de conservação de membro com endoprótese metálica (A, B, C) (adaptado de 
Liptak et al., 2006). 

 

Legenda: (I) Identifica-se a linha de contacto osso-endoprótese (setas brancas); (II) Radiografia 

laterolateral da extremidade distal do rádio com endoprótese; (A) Placa de compressão adaptada e 

endoprótese separadas; (B) Vista de topo de placa e endoprótese justapostas; (C) Vista lateral de 

placa e endoprótese justapostas; a parte distal da endoprótese é assinalada pela seta a negro. 

 

Num estudo prospectivo, Liptak e colaboradores (2006) compararam pela primeira vez a 

técnica de endoprótese com a técnica de aloenxerto cortical. Não observaram diferenças 

significativas entre ambas as técnicas no que respeita a resultados cirúrgicos ou à 

progressão da doença neoplásica, nem referiram uma redução da infecção pós-cirúrgica 

utilizando a endoprótese. Contudo, os mesmos autores comparam as propriedades 

biomecânicas em membros de cadáveres, demonstrando que a utilização de endoprótese 

na reconstrução do defeito ósseo, determina uma resistência e força do membro à tracção 

superior em 33%, relativamente à técnica de aloenxerto com placa de compressão de 3.5 

mm ou 4.5 mm. 

Com interesse, Liptak, Pluhar, Dernell & Withrow, (2005) utilizaram com sucesso uma 

técnica em osteossarcoma da extremidade proximal do fémur, combinando aloenxerto de 

fémur e prótese para substituição permanente da articulação coxofemoral. Após a cirurgia, a 

função do membro foi caracterizada como óptima a excelente. A quimioterapia associada 

permitiu um controlo da neoplasia adequado, com um período de remissão de 688 dias. 
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  Cirurgia de Conservação de Membro com autoenxerto pasteurizado (Pasteurized 

tumoral autograft): 

Esta técnica envolve a ressecção de um segmento ósseo contendo a neoplasia, e a sua 

pasteurização a 65º Celsius durante 40 minutos, seguida da sua reimplantação e fixação 

com placa de compressão dinâmica (Buracco et al., 2002; Dernell et al., 2007). 

Esta técnica demonstrou uma função do membro normal em 12 animais, de um total de 13 

animais intervencionados (Morello, Vasconi, Martano, Peirone & Buracco, 2003). 

Constitui assim uma alternativa válida ao aloenxerto cortical, pois demonstrou-se a morte de 

células neoplásicas por pasteurização, não interferindo este processo na cicatrização e 

ossificação dos tecidos. A justaposição anatómica do autoenxerto é excelente, dispensando 

a necessidade de um aloenxerto (Morello et al., 2003). 

As desvantagens desta técnica são semelhantes às da técnica de aloenxerto, no que 

respeita à ocorrência de infecção (31%), recidiva neoplásica (15%) e falha ortopédica do 

implante (23%) (Buracco et al., 2002; Morello et al., 2003). A extensa lise óssea na porção 

de osso neoplásico pasteurizado, poderá restringir a fixação de um número suficiente de 

parafusos, conferindo uma desvantagem a esta técnica, pois determina uma menor 

resistência às forças de tracção (Buracco et al., 2002). 

 

 Osteogénese com transporte ósseo longitudinal (Longitudinal bone transport 

osteogenesis (BTO): 

Este método recorre a princípios de distracção osteogénica, nos quais ocorre regeneração 

de tecido ósseo entre duas superfícies ósseas que são progressivamente afastadas. Este 

método requer uma distracção prolongada e gradual, para garantir a preservação da 

vascularização e acomodação progressiva dos tecidos locais. O tecido ósseo resultante 

sofre remodelação lamelar a uma velocidade superior, comparativamente à velocidade de 

remodelação de uma fractura normal. Este método foi utilizado para correcção de defeitos 

congénitos ou traumáticos, discrepâncias do comprimento ósseo em membros e 

osteomielite (Ehrhart, 2005). 

A osteogénese com transporte ósseo longitudinal é uma modificação do processo original de 

distracção osteogénica, destinada à regeneração de um extenso segmento ósseo (Ehrhart, 

2005).  

Previamente à cirurgia é montado um conjunto de 5 a 6 fixadores circulares Ilizarov, de 

forma a estabelecer um anel de transporte central com movimento independente dos 

restantes. Cumprindo os mesmos procedimentos cirúrgicos anteriormente referidos para a 

ressecção da neoplasia da extremidade distal do carpo, o conjunto de fixadores circulares é 

ligado à extremidade remanescente do rádio utilizando fios metálicos de 1.6 mm sob tensão 

(Dernell et al., 2007). De seguida, uma pequena porção de tecido ósseo normal, adjacente 
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ao defeito, é separada do osso remanescente principal por osteotomia, sendo ligado ao anel 

central e utilizado como segmento de transporte (Ehrhart, 2005).  

Figura 31 – Exame radiográfico 5 semanas após cirurgia de conservação de membro 
por osteogénese com transporte longitudinal ósseo (adaptado de Liptak et al., 2004b). 

 

Legenda: Observa-se o tecido ósseo normal e tecido ósseo regenerado do paciente (setas curtas); 

Distalmente a estes observa-se o segmento ósseo de transporte (seta comprida) fixo ao anel de 

transporte. O processo de distracção (1 mm por dia) durou 16 semanas. Removeu-se o fixador 

circular ao fim de 36 semanas após remodelação do osso regenerado, permitindo o suporte do peso 

corporal. 

 

Após um período de 3 a 7 dias, o segmento ósseo é avançado progressivamente e de forma 

controlada (1 mm por dia) em direcção longitudinal (Figura 31). A formação de tecido no 

espaço inter-ósseo ocorre correctamente, enquanto a distracção for lenta e precisa (Ehrhart, 

2005; Dernell et al., 2007). No entanto, o processo de distracção osteogénica não inviabiliza 

o apoio do membro, pois os restantes fixadores circulares permitem a difusão do peso 

corporal pelos tecidos adjacentes. Quando o segmento de transporte atinge a superfície do 

carpo, o fixador deve permanecer no local durante um período de tempo, garantindo a 

remodelação do tecido ósseo e permitindo a formação e consolidação da artrodese ao osso 

adjacente (Ehrhart, 2005). 

A vantagem evidente desta técnica, quando comparada com a do aloenxerto, é o 

preenchimento do defeito ósseo com um tecido endógeno, duradouro, resistente às forças 

biomecânicas, passível de sofrer remodelação com o tempo e vascularizado, sendo por isso 

mais resistente à infecção. As características do tecido ósseo regenerado tornam-no ideal 

para a cirurgia de conservação de membro (Ehrhart, 2005). Até à data, nenhum animal 

sujeito a esta técnica desenvolveu infecção. A sua utilização é referida com bons resultados 
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inclusive, na resolução de infecção secundária a cirurgia com aloenxerto cortical e resistente 

a antibioterapia. Igualmente, esta técnica dispensa a uso de material de fixação interno 

permanente, sendo pouco frequente a necessidade de cirurgias de revisão (Ehrhart, 2005).  

Contudo, a manutenção de um animal com fixadores externos durante um período de tempo 

longo, associado a outras complicações inerentes à terapêutica anti-neoplásica, poderá ser 

emocionalmente desgastante para muitos proprietários. É indispensável a instrução e 

percepção do proprietário a respeito das exigências e limitações desta técnica (Ehrhart, 

2005). O tempo necessário de manutenção dos fixadores no membro é moroso (estimado 

entre 83 a 147 dias), requerendo um compromisso permanente do proprietário e um trabalho 

de manutenção do clínico assistente igualmente exigente, ajustando diariamente o processo 

de distracção (citado por Séguin et al., 2003; Ehrhart, 2005). 

Outra limitação desta técnica é sua baixa compatibilidade em pacientes anteriormente 

submetidos a radioterapia, uma vez que esta inibe profundamente a regeneração de tecido 

ósseo (Ehrhart, 2005). 

Embora numa perspectiva inicial, outras técnicas cirúrgicas se afigurem mais simples e 

menos exigentes na sua manutenção, o transporte longitudinal ósseo demonstra benefícios 

únicos a longo prazo (Ehrhart, 2005). 

Uma nova técnica utilizando também um sistema de fixadores circulares Ilizarov mas 

realizando duas osteotomias e, desse modo, utilizando dois segmentos de transporte ósseo 

longitudinal, permitiu diminuir com sucesso o tempo de distracção osteogénica em 

osteossarcoma da metáfise distal da tíbia em canídeo (Rovesti, Bascucci, Schmidt & 

Marcelin-Little, 2002). Recentemente, uma nova técnica de transporte longitudinal ósseo foi 

realizada com sucesso num canídeo. Recorrendo a uma osteotomia longitudinal da ulna e 

sua transposição para o defeito ósseo radial, a distância de distracção osteogénica a 

realizar foi encurtada. Deste modo, é possível a resolução de um extenso defeito 

longitudinal do rádio num período de tempo mais curto (Jehn et al., 2007).  

 

 Cirurgia de conservação de membro com transposição ulnar ipsilateral (Ipsilateral 

vascularized ulnar transposition for limb sparing): 

Nesta técnica, a extremidade distal do rádio e o processo estilóide são removidos em bloco 

por osteotomia, evitando a necessidade de dissecção entre a neoplasia e a extremidade 

distal da ulna. De seguida, é realizado a osteotomia de um segmento ulnar que servirá como 

autoenxerto. Realizando uma rotação de 90º, este segmento é transposto para o defeito 

ósseo radial (Figura 32) (Irvine-Smith & Lobetti, 2006). 

Para que esta transposição seja bem sucedida, é necessário um cuidado imperativo na 

manutenção do suprimento sanguíneo (artéria e veia interóssea caudal). Realizando a 

incisão distal do músculo pronador quadrado (Musculus pronator quadratus), incisão 

proximal e distal do músculo abdutor longo do dedo I (Musculus abductor pollicis longus) e 
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preservando a porção ulnar do músculo flexor profundo dos dedos é permitida a 

transposição do segmento ulnar, mantendo a sua viabilidade com vascularização colateral 

adequada (Séguin et al., 2003; Irvine-Smith & Lobetti, 2006). 

Figura 32 – Esquema de cirurgia de conservação de membro com transposição ulnar 
ipsilateral (adaptado de Séguin et al., 2003). 

 

Legenda: A) Observa-se a excisão em bloco da extremidade distal do rádio e processo estilóide da 

ulna; B) Transposição de um segmento de ulna de tamanho apropriado, preenchendo o defeito ósseo 

após osteotomia do rádio. 

 

De seguida é colocada uma placa de compressão dinâmica fixa à extremidade proximal do 

rádio e à extremidade distal do metacarpo III ou IV, fixando o segmento ulnar com 2 

parafusos (Irvine-Smith & Lobetti, 2006). 

A transposição da ulna nesta técnica, permite com sucesso a excisão até 40% do 

comprimento do rádio. Outras vantagens desta técnica são a utilização de um autoenxerto 

vascularizado, com união rápida à superfície da articulação do carpo e menor predisposição 

a reabsorção óssea. Geralmente o segmento ulnar sofre hipertrofia, e ao ser proveniente do 

mesmo membro, reduz-se o tempo de cirurgia e a sua morbilidade. No conjunto estes 

factores permitem a diminuição da infecção, e a ocorrência de falha ortopédica (Irvine-Smith 

& Lobetti, 2006). 

Uma desvantagem importante desta técnica é a possibilidade de excisão da neoplasia com 

margens cirúrgicas incompletas, devido ao cuidado acrescido na preservação do suprimento 

sanguíneo e tecidos musculares adjacentes à ulna. Da mesma forma, os procedimentos 

cirúrgicos só por si, poderão lesar a artéria e veia interóssea caudal (Séguin et al., 2003; 

Irvine-Smith & Lobetti, 2006). A ocorrência de recidiva local com esta técnica, tal como nas 

restantes, é assim um risco importante, devendo o seu uso ser limitado a casos particulares 

de neoplasia distal do rádio de dimensões circunscritas (Irvine-Smith & Lobetti, 2006). 
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O membro intervencionado é geralmente encurtado devido à excisão adicional do processo 

estilóide da ulna (Irvine-Smith & Lobetti, 2006). No estudo de Séguin e colaboradores (2003) 

os animais sujeitos a esta técnica sofreram uma redução de 11% a 24% no comprimento do 

membro, embora exibissem uma função normal deste. Contudo, poucos estudos analisaram 

em medicina veterinária o impacto da discrepância do comprimento de um membro na 

realização da sua função (Séguin et al., 2003) 

Além disso, esta técnica demonstrou menor resistência biomecânica quando comparada 

com a do aloenxerto cortical, ocorrendo fractura em sentido cranial em todos os membros de 

cadáver testados. Uma extensão superior ou igual a 80% do osso metacarpiano deverá ser 

fixa pela placa de compressão dinâmica, sendo recomendado restrição acrescida do 

exercício nos pacientes sujeitos a esta técnica, de forma a minimizar possíveis 

complicações biomecânicas (Pooya et al., 2004). 

 

 Cirurgia de conservação de membro com radioterapia intra-cirúrgica extracorporal 

(Intraoperative extracorporal radiation): 

Esta técnica requer a osteotomia do osso longo proximal ou distal à região anatómica 

afectada pela neoplasia e a curetagem dos restantes tecidos normais adjacentes (músculo, 

pele, vasos e nervos) (Figura 33) (Dernell et al., 2007). O segmento ósseo com neoplasia 

individualizado é posteriormente sujeito a uma dose única de radiação (70 Gy) (Figura 34). 

Uma dose de radiação 70 Gy é adequada à destruição de células neoplásicas (Boston et al., 

2007). O osso irradiado é reposto na sua posição anatómica e fixo com uma placa de 

compressão dinâmica ou cavilhas interlocking (Liptak et al., 2004d; Boston et al., 2007). 

Esta técnica permite poupar a articulação adjacente, dispensando a necessidade de 

artrodese, algo que não sucede nas restantes técnicas descritas, e que limita o seu uso a 

neoplasias localizadas na extremidade do rádio ou ulna. Foi referida a sua utilização em 

osteossarcoma com localização no úmero (proximal e distal), fémur (distal), tíbia (distal) 

(Liptak et al., 2004d) e rádio (distal) (Boston et al., 2007) apresentando os pacientes uma 

função do membro normal no período pós-cirúrgico imediato.  

Esta técnica tem a vantagem de utilizar um autoenxerto que permite a preservação da 

articulação adjacente, preenchendo com perfeição o defeito anatómico após a osteotomia.  

Contudo, em vários casos esta técnica não excluiu a necessidade de cirurgias de revisão 

ortopédica, ocorrência de fractura patológica, infecção e recidiva neoplásica, sendo 

necessário proceder frequentemente à amputação (Liptak et al., 2004d; Boston et al., 2007).  

No estudo de Boston et al., (2007), 4 canídeos com osteossarcoma na extremidade distal do 

rádio foram sujeitos a radiação intra-cirúrgica. Posteriormente, foi necessário realizar a 

amputação cirúrgica em dois animais por fractura patológica e falha ortopédica, procedendo-

se nos restantes a cirurgia de revisão ortopédica, para estabilização da articulação. Neste 
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estudo não foi possível preservar com sucesso, a função normal da articulação do carpo 

(Boston et al., 2007). 

Figura 33 – Preparação de extremidade de tíbia para radioterapia intracirúrgica 
(adaptado de Liptak et al., 2004d). 

 

Legenda: A) Osteotomia da diáfise da tíbia, realizada 3 cm proximalmente à neoplasia presente na 

extremidade distal (assinalada pela seta a preto); B) Exteriorização e suspensão do segmento ósseo 

a irradiar. 

 

É importante a selecção criteriosa dos casos adequados a esta técnica, de forma a 

minimizar as possíveis complicações (Boston et al., 2007). O efeito biológico de uma única 

dose de radiação intra-cirúrgica (70 Gy) é equivalente a duas a quatro vezes a dose de 

radiação utilizada em protocolos de radioterapia externa fraccionada (Coomer, Farese, 

Milner, Liptak & Lurie, 2009). Deste modo, a necrose e reabsorção dos tecidos no segmento 

ósseo irradiado, são responsáveis pelo seu enfraquecimento e predispõem a fractura 

patológica (Liptak et al., 2004d; Boston et al., 2007).   

A realização desta técnica deverá assim ser restrita a casos de osteossarcoma com lise 

óssea diminuta, reduzido envolvimento neoplásico de tecidos moles e não envolvimento da 

ulna. Para a revascularização adequada do segmento ósseo, é necessária a cobertura por 

tecidos moles viáveis, sendo por isso preferida a localização da neoplasia na extremidade 

proximal ou na metáfise (Liptak et al., 2004d; Boston et al., 2007). 

A sua utilização tendo em vista a preservação da função da articulação do carpo, não é 

recomendada para neoplasia distal do rádio, tal como observado por Boston et al., (2007). 

Embora esta técnica tenha sido instituída com um sucesso comparável ao de outras 

técnicas, noutras localizações e num número restrito, a maior parte dos animais (69% a 

100%) desenvolveu complicações graves (Liptak et al., 2004d; Boston et al., 2007). No 

futuro, só o aperfeiçoamento desta técnica e a realização de estudos mais pormenorizados, 

poderá advogar a sua recomendação. 
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Figura 34 – Preparação de extremidade de rádio para radioterapia intracirúrgica 
(adaptado de Coomer et al., 2009). 

 

Legenda: Realizou-se osteotomia proximal à localização da neoplasia no rádio e curetagem dos 

tecidos moles adjacentes. Irradiação da extremidade distal do rádio, suspensa com fio estéril.  

 

As diferentes técnicas descritas quando correctamente realizadas, permitem um maior ou 

menor controlo da doença neoplásica, permitindo uma função aceitável do membro. 

Contudo, em todas poderão ocorrer complicações sérias (Endicott, 2003). 

As complicações geralmente presentes na cirurgia de conservação de membro incluem: 

 Falha do implante: 

O uso frequente de um aloenxerto poderá estar associada a uma série de complicações. A 

sua preparação asséptica e armazenamento não só é dispendiosa e exigente, como quando 

disponível comercialmente num banco de tecidos, é limitada a um conjunto de dimensões e 

diâmetros específicos, tornando-o de difícil adaptação a cada caso individual (Liptak et al., 

2004b) O número de complicações na cirurgia de conservação de membro recorrendo a 

aloenxerto cortical excede 50% dos casos, dos quais 10% a 11% são associados 

especificamente a falha do aloenxerto (Séguin et al., 2003; Liptak et al., 2004b; Irvine-Smith 

& Lobetti, 2006). 

 Recidiva da neoplasia: 

Embora o período de sobrevivência, a longo prazo seja idêntico ao da cirurgia de 

amputação, o controlo da neoplasia local num membro sujeito a este procedimento cirúrgico 

é difícil, comparativamente à sua excisão completa (Davis et al., 2002; Wallack et al., 2002). 

A recidiva neoplásica é uma das principais complicações desta cirurgia (21% a 28%) 

(Endicott, 2003; Irvine-Smith & Lobetti, 2006). A elevada percentagem de recidiva nesta 

técnica poderá ser causada pela ressecção incompleta, ou mais frequentemente pela 

presença de células neoplásicas residuais para além das margens cirúrgicas, metastização 

da região intervencionada ou contaminação desta durante os procedimentos cirúrgicos 

(Liptak et al., 2004b). Uma vez que a avaliação histológica dos limites neoplásicos não é 
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realizada de forma rotineira, é possível que não seja removido todo o tecido neoplásico 

(Davis et al., 2002). 

O sucesso desta técnica cirúrgica está dependente da excisão completa dos tecidos 

neoplásicos, incluindo os tecidos associados ao local de biopsia se previamente realizada 

(Davis et al., 2002; Wallack et al., 2002; Endicott, 2003). Como regra, qualquer tecido que a 

neoplasia invada ou toque deve ser removido, com margens amplas de tecido normal para 

remoção completa de possíveis células neoplásicas disseminadas. A neoplasia deve ser 

removida com uma margem de tecido normal não inferior a 3 cm (Aiken, 2003). Deste modo, 

e como já referido anteriormente, a avaliação pré-cirúrgica da extensão da neoplasia, 

adquire uma importância crucial, sendo importante recorrer a meios de diagnóstico 

imagiológico avançados. A ressonância magnética e TAC possuem uma margem de erro 

confortável, sendo os que menos subestimam as dimensões reais da neoplasia. A 

determinação precisa dos limites neoplásicos permite minimizar ao máximo a possibilidade 

de recidiva, sendo esta elevada quando a excisão é feita marginal ou intralesional (Davis et 

al., 2002; Wallack et al., 2002; Endicott, 2003). 

Embora a recidiva da neoplasia local seja uma complicação frequente desta cirurgia, a sua 

ocorrência poderá não ter necessariamente um impacto negativo no tempo de 

sobrevivência. Na eventualidade de recidiva, a realização de um segundo procedimento 

cirúrgico para conservação do membro, radioterapia paliativa ou amputação cirúrgica pode 

ser realizado (Liptak et al., 2004b). 

 Infecção pós-cirúrgica: 

A infecção no período pós-cirúrgico é a complicação mais significativa nesta técnica, 

afectando 39% a 70% dos animais intervencionados e geralmente diagnosticada a partir dos 

6 meses após a cirurgia (Figura 35) (Liptak et al., 2004b; Irvine-Smith & Lobetti, 2006). 

A infecção está associada a irrigação sanguínea inadequada, por ressecção de tecidos 

moles extensa, e consequentemente uma redução expressiva na cobertura e suporte do 

enxerto (Ehrhart, 2005). Igualmente a utilização do aloenxerto cortical poderá determinar 

uma reacção imunitária, assim como a deposição local de fármacos de quimioterapia pode 

contribuir para infecção (Liptak et al., 2004b). 

A instituição de antibióticos de largo espectro é geralmente a primeira abordagem 

terapêutica. Se a infecção não responde ao tratamento ou recidiva, poderá ser colocado no 

local de infecção um implante de cimento ósseo (polimetil metacrilato), impregnado com 

antibiótico. Este procedimento pode preventivamente ser realizado em tempo cirúrgico 

(Liptak et al., 2004b). 

Embora muitos dos animais desenvolvam resistência à terapêutica antibiótica instituída ou 

manifestem evidência de infecção persistente, em vários casos, a função do membro não foi 

significativamente prejudicada (Dernell et al., 2007). 
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Figura 35 - Infecção após cirurgia de conservação de membro com aloenxerto cortical 
(adaptado de Liptak et al., 2004b). 

  

Legenda: (A) Lesão cutânea de necrose, secundária a infecção; (B) Radiografia de membro exibindo 

apenas coluna de metacrilato (setas brancas) após ter ocorrido reabsorção do aloenxerto. 

 

Lascelles e colaboradores (2005) realizaram um estudo em 47 canídeos, observando a 

ocorrência de infecção em 68% dos animais sujeitos a cirurgia de conservação do membro 

com aloenxerto cortical e quimioterapia (carboplatina individualmente ou carboplatina e 

doxorrubicina). Os animais que desenvolveram infecção demonstraram ter estatisticamente, 

um período de vida mais extenso e igualmente uma progressão de doença metastática mais 

tardia, relativamente a animais em que esta não ocorreu. Liptak et al., (2006) observou 

igualmente um tempo médio de remissão da neoplasia e tempo médio de sobrevivência 

significativamente superior nos casos que desenvolveram infecção pós-cirúrgica. 

Lascelles et al., (2005) concluíram que a presença de infecção, representou um benefício 

para o tempo de sobrevivência, nos animais em que esta ocorreu. Contudo, não foi ainda 

determinado o mecanismo responsável por esta relação. A infecção pós-cirúrgica poderá 

culminar numa cascata de citoquinas ou produção de outros factores humorais, que 

actuando em sinergia com a quimioterapia, transpõem mecanismos de resistência à 

terapêutica em células neoplásicas. Outra possibilidade é o estabelecimento de uma 

resposta imunitária ao enxerto, determinando igualmente a rejeição do osteossarcoma 

(Lascelles et al., 2005).  

Pelas razões enunciadas, estes procedimentos devem ser referenciados a uma equipa 

composta por cirurgiões, oncologistas, radiologistas e histopatologistas experientes, de 

forma a minimizar as possíveis complicações (Endicott, 2003; Couto, 2008a). 
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Esta cirurgia é geralmente associada a um tratamento adjuvante, pois as complicações 

referidas podem ocorrer em qualquer fase do maneio terapêutico (quimioterapia, 

radioterapia ou cirurgia) (Dernell et al., 2007). 

7.1.2.1 – Terapêutica local adjuvante para a conservação do membro 

A associação de radioterapia em dose moderada e quimioterapia local, permite o controlo 

adequado da neoplasia local, com uma maior proporção de necrose adequada dos tecidos 

neoplásicos e o aumento do tempo de sobrevivência (Dernell et al., 2007). 

Um implante biodegradável (open cell poylactic acid – OPLA) contendo 8% de cisplatina 

(OPLA-Pt) tem vindo a ser investigado, experimentalmente e em neoplasias espontâneas 

em canídeos (Withrow et al., 2004). Estudos em cobaios e canídeos com neoplasias 

carcinomatosas e sarcomatosas, removidas com margens cirúrgicas marginais e 

incompletas, demonstraram uma diminuição significativa da recidiva neoplásica quando 

colocado este implante (Withrow et al., 2004). Contudo, uma dose elevada de um agente de 

quimioterapia como a cisplatina, ao ser depositado localmente com um destes implantes tem 

efeitos negativos, parecendo interferir com a normal cicatrização dos tecidos e favorecendo 

a infecção (Figura 36) (Withrow et al., 2004). 

Figura 36 – Vista do campo operatório em cirurgia de conservação de membro com 
aloenxerto cortical (adaptado de Withrow et al., 2004). 

 

Legenda: Observam-se os implantes de cisplatina (setas brancas); A) aloenxerto cortical; C) 

articulação do carpo; R) extremidade remanescente do rádio. 

 

Withrow et al., (2004) realizaram um estudo prospectivo e aleatório em 80 animais com 

osteossarcoma, sujeitos a cirurgia de conservação do membro com aloenxerto cortical e 

terapêutica sistémica com cisplatina (4 administrações), utilizando um implante de cisplatina 

(OPLA-Pt). O grupo com implante de cisplatina (grupo OPLA-Pt) exibiu uma recidiva em 

32,5% dos casos, comparativamente a 60% de reincidência neoplásica no grupo controlo, 
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embora os resultados obtidos não tenham um significado estatístico expressivo. Igualmente, 

os sinais de toxicidade sistémica no grupo OPLA-Pt foram mínimos. Os resultados obtidos 

suportam a hipótese de a reincidência neoplásica local poder ser reduzida com o uso de 

implantes biodegradáveis contendo agentes de quimioterapia (Withrow et al., 2004). 

Utilizando o polímero de libertação lenta de cisplatina, outros estudos permitiram uma 

redução da recidiva da neoplasia local (21 a 28%) para valores 15% – 17% (Buracco et al., 

2002; Morello et al., 2003), podendo este valor ser inferior a 10%, se à sua utilização fôr 

associada a escolha criteriosa de candidatos a cirurgia de conservação do membro (Liptak, 

et al., 2004b). 

Tal como referido anteriormente, um aumento significativo na pressão intersticial e uma 

diminuição do fluxo sanguíneo foi observada nos tecidos de osteossarcoma, 

comprometendo possivelmente a eficiência da quimioterapia e radioterapia (Zachos et al., 

2001). 

Um estudo recente utilizou em casos de osteossarcoma um sistema artificial de drenagem 

linfática, desenhado para reduzir a pressão de fluido intersticial em neoplasias sólidas e 

aumentar a eficiência da quimioterapia. O sistema artificial permitiu aumentar o fluxo 

sanguíneo no osteossarcoma em 314%, aumentando a chegada de carboplatina aos tecidos 

neoplásicos em 51%. Apesar da presença adicional do fármaco de quimioterapia, o tempo 

médio de sobrevivência foi idêntico ao grupo de animais em que este sistema não foi 

introduzido, embora a sua introdução não tenha agravado o prognóstico. Este método 

poderá constituir no futuro uma forma de terapêutica adjuvante, melhorando a difusão de 

oxigénio e do agente de quimioterapia no interstício neoplásico (DiResta et al., 2007). 

Outro estudo referiu com sucesso o uso de uma técnica de isolamento da perfusão do 

membro em osteossarcoma de canídeo. Este método é utilizado em pacientes humanos, e 

permite elevar a concentração de um fármaco de quimioterapia, ou a administração de 

fármacos com má tolerância sistémica, tendo em vista a citoredução da neoplasia, 

previamente a cirurgia de conservação (Wang, Dake, Wang, Cui & Gao, 2001). 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wang%20MQ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dake%20MD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wang%20ZP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cui%20ZP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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7.2 – Radioterapia curativa no osteossarcoma apendicular 

Até à data, o tratamento de radioterapia é reservado ao maneio terapêutico paliativo do 

osteossarcoma apendicular em canídeos (ver capítulo dedicado à terapêutica paliativa). 

Embora no passado o osteossarcoma tenha sido considerado uma neoplasia resistente à 

radiação, vários estudos demonstraram um grau significativo de necrose dos tecidos 

neoplásicos, após a instituição desta terapêutica (Dernell et al., 2007; Coomer et al., 2009). 

Por esse motivo, só recentemente se procurou estabelecer estratégias com vista à cura da 

neoplasia, recorrendo ao uso de radiação terapêutica. Desde 2004, tem vindo a ser descrito 

o uso da radioterapia com o intuito de cura do osteossarcoma, recorrendo a protocolos de 

radioterapia externa fraccionada, instituição de uma dose única de radiação em tempo 

cirúrgico (radioterapia intracirúrgica extracorporal) e mais recentemente, a utilização de 

protocolos de radiocirurgia estereotáxica (Farese et al., 2004a; Liptak, et al., 2004d; Coomer 

et al., 2009). Em qualquer uma destas estratégias terapêuticas, o uso da radiação tem por 

objectivo o controlo local do osteossarcoma (Coomer et al., 2009): 

7.2.1 – Radioterapia externa fraccionada 

Estes protocolos implementam uma dose baixa de radiação diária (3 a 5 Gy), mas uma dose 

total final elevada (48 a 57 Gy), numa tentativa de controlo da neoplasia local a longo prazo. 

Estes esquemas terapêuticos procuram minimizar os efeitos adversos da radiação, 

geralmente presentes em protocolos que utilizam um dose elevada por fracção (Coomer et 

al., 2009). 

Embora este tipo de protocolo de radioterapia seja frequentemente usado em medicina 

veterinária, apenas dois estudos foram realizados no osteossarcoma em canídeos. Os 

resultados obtidos não apresentaram uma melhoria significativa, relativamente a outros 

protocolos destinados a terapêutica paliativa e embora o tratamento tenha sido bem 

tolerado, não se observou benefício evidente no tempo de controlo médio da neoplasia local 

(196 dias) ou no tempo médio de sobrevivência (209 dias) (citado por Coomer et al., 2009). 

Da mesma forma, pouco estudos combinaram este protocolo de radioterapia com 

quimioterapia adjuvante (cisplatina ou carboplatina), avaliando o efeito terapêutico 

combinado da rádio-sensibilização química no controlo da doença metastática (Coomer et 

al., 2009). 

Muito recentemente, o Laboratório de Oncologia Comparativa (University of Florida – 

College of Veterinary Medicine) referiu a resistência moderada de linhas celulares de 

osteossarcoma a radiação relativamente baixa. Observaram uma elevada taxa de 

sobrevivência celular utilizando uma fracção de 2 Gy, o que poderá explicar a razão do 

osteossarcoma não responder de forma positiva aos protocolos de radioterapia fraccionada 

convencionais (Fitzpatrick et al., 2008). Para o aumento da mortalidade de células 
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neoplásicas, poderá ser necessária uma dose mais elevada por fracção (Coomer et al., 

2009). 

Assim, o controlo da neoplasia local poderá ser mais eficiente, se outras opções de 

radioterapia forem consideradas: utilização de doses mais elevadas por fracção, mas 

preservando os tecidos adjacentes dos efeitos adversos da radiação (Coomer et al., 2009). 

7.2.2 – Radioterapia intracirúrgica extracorporal 

Este tipo de radioterapia já foi referido anteriormente em pormenor. Recorda-se 

sucintamente que esta técnica recorre a uma dose única de radiação (70 Gy) no segmento 

ósseo neoplásico individualizado cirurgicamente. A sua principal vantagem advém da 

possibilidade de realizar a colimação do feixe de radiação na região neoplásica, 

preservando os restantes tecidos adjacentes e o preenchimento do defeito anatómico com 

um autoenxerto. Contudo, a selecção criteriosa dos casos adequados a esta técnica é 

importante, pois nos estudos realizados até à data a maior parte dos animais desenvolveu 

complicações graves (Liptak et al., 2004d; Boston et al., 2007; Coomer et al., 2009). 

7.2.3 – Radiocirurgia Estereotáxica 

A radiocirurgia estereotáxica recorre a um feixe de radiação múltiplo e não co-planar, focado 

de forma estereotáxica no alvo, permitindo a entrega da radiação total num único tratamento 

(Figura 37). Esta técnica permite preservar os tecidos adjacentes com sucesso, pois a 

colimação do feixe pode ser realizada com grande precisão, diferenciando num gradiente a 

dose de radiação atribuída a tecidos neoplásicos e a tecidos normais (Figura 38) (Farese et 

al., 2004a). São também vantagens desta técnica um efeito biológico superior nas células 

neoplásicas e a diminuição de episódios anestésicos (Coomer et al., 2009). 

No osteossarcoma da extremidade distal do rádio, há uma elevada proximidade dos tecidos 

moles e pele ao tecido cortical ósseo. Este facto poderá constituir uma limitação a esta 

técnica, restringindo o seu uso a osteossarcoma central ou intramedular. Esta técnica 

poderá também não ser indicada a pacientes com estadiamento em grau III, com neoplasia 

de grande diâmetro (o comprimento da neoplasia não é um factor limitante desta técnica) ou 

com lise óssea avançada (Farese et al., 2004a; Coomer et al., 2009). 

Farese e seus colaboradores (2004), utilizaram esta técnica em 11 canídeos com 

osteossarcoma apendicular. Para adaptação à técnica, utilizaram dois protocolos de 

radioterapia diferentes: 

 Protocolo I: área central da neoplasia: 30 Gy e área periférica da neoplasia: 20 Gy; 

 Protocolo II: área central da neoplasia: 40-50 Gy e área periférica da neoplasia: 30-

35 Gy; 

Quimioterapia adjuvante (carboplatina individualmente ou carboplatina e doxorrubicina) foi 

implementada nos animais do protocolo II.  
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Figura 37 – Ilustração do método de utilização de radiocirurgia estereotáxica em 
osteossarcoma da extremidade distal rádio (adaptado de Farese et al., 2004). 

 

Legenda: A) Dois fios Kirschner são passados perpendicularmente na região média da diáfise do 

rádio e seccionados de forma a distarem 2 cm da pele em cada lado; B) um molde dentário que 

possa facilmente ser colocado e removido é moldado aos fios Kirschner e seguro com fibra de vidro 

ou outro material. À medida que o material enrijece permite a imobilização do molde relativamente ao 

osso e neoplasia; C) A placa de alvo é fixo ao molde dentário, e os seus marcadores permitem 

direccionar o feixe de radiação de forma estereotáxica após planeamento tomográfico. 

 

Deste modo, os resultados obtidos sofreram uma certa variação, mas interessantemente o 

tempo de sobrevivência médio nos 11 animais foi 363 dias (Farese et al., 2004a). 

Apesar dos resultados deste estudo sugerirem que a radiocirurgia estereotáxica é uma 

técnica não-cirúrgica de conservação de membro promissora, é necessária uma melhor 
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investigação clínica num número superior de animais, de forma a validar a sua aptidão como 

opção terapêutica. Mais precisamente, se a combinação de um protocolo de quimioterapia e 

uma dose de radiação elevada permitem controlar o osteossarcoma localmente (Farese et 

al., 2004a). 

Figura 38 – Planeamento tomográfico prévio a radiocirurgia estereotáxica em 
osteossarcoma da extremidade proximal do úmero (adaptado de Coomer et al., 2009). 

 

Legenda: O gradiente da dose de radiação é representado por linhas de diferentes cores: 

Azul = 35 Gy, vermelho = 32.5 Gy, cor-de-rosa = 30 Gy e verde = 20 Gy; Dose atingida no centro da 

lesão = 50–60 Gy (valores aproximados). 

7.3 – Braquiterapia 

Os radionuclídeos (isótopos radioactivos) oferecem um método único de radiação quando 

combinados com ligantes. Os ligantes permitem a selecção de células neoplásicas para a 

irradiação com radionuclídeos. No seu conjunto são designados radiofármacos ou 

preparações radiofarmacêuticas (Coomer et al., 2009). 

O radiofármaco terapêutico mais utilizado é Lexidronamato de Samário (153Sm-EDTMP) 

(Coomer et al., 2009). O Samário (153Sm) é um radionuclídeo que se caracteriza por 

emissão de radiação beta (o seu efeito terapêutico é concentrado e limitado a tecidos num 

raio de 2 a 3 mm) e igualmente por emissão de radiação gama (podendo ser monitorizado 

utilizando uma câmara apropriada). O lexidronamato é um bifosfonato de segunda geração 

amino-substituído, que localiza áreas com aumento do metabolismo ósseo, direccionando a 

acção do samário ao tecido ósseo neoplásico (Barnard, Zuber & Moore, 2007; Coomer et 

al., 2009). Todavia, o lexidronamato não diferencia células neoplásicas de regiões ósseas 

com intensa actividade medular (Coomer et al., 2009). 



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 76 

Os primeiros estudos realizados com o lexidronamato de samário em canídeos com 

osteossarcoma descreveram resultados variados. Em alguns animais a resposta à 

terapêutica foi evidente, enquanto noutros observou-se a progressão da neoplasia sem 

melhoria (Coomer et al., 2009). 

Recentemente, num estudo em 35 canídeos observou-se uma melhoria significativa na 

claudicação (63%) nas duas semanas após início da terapêutica. Todavia, alguns animais 

não registaram qualquer benefício (25%) tendo alguns, inclusive, agravado (12%) a 

claudicação. O tempo médio de sobrevivência foi 93 dias, existindo alguns animais com um 

tempo de sobrevivência superior a um ano (9,4%) (Barnard et al., 2007). 

A utilização do samário associada à técnica de isolamento da perfusão do membro foi 

também instituída em cinco animais. Interessantemente, todos os animais exibiram 

excelente função do membro, sem sinais de toxicidade local ou sistémica (Coomer et al., 

2009). 

Os estudo realizados até à data permitem concluir que o uso do samário em pacientes com 

osteossarcoma tem oferecido resultados inconstantes, embora a sua administração seja 

relativamente segura. A sua escolha deve ter em consideração o seu custo e disponibilidade 

de outras opções de radioterapia (Coomer et al., 2009). 

7.4 – Terapêutica pré-cirúrgica – a sua importância é negligenciável?  

É essencial salientar a importância da terapêutica pré-cirúrgica. A avaliação da percentagem 

de necrose tumoral após excisão de osteossarcoma, demonstrou que a associação de 

diferentes terapêuticas pré-cirúrgicas e novas técnicas de administração permitem obter 

melhores resultados (tabela 7) (Dernell et al., 2007). 

Tabela 7 – Diferentes abordagens terapêuticas pré-cirúrgicas do osteossarcoma e 
respectivo grau de necrose tumoral (adaptado de Dernell et al., 2007).  

Terapêutica pré-cirúrgica instituída 
Nº de 

animais 

Grau de necrose 

tumoral (%) 

Nenhuma terapêutica pré-cirúrgica instituída 94 27% 

Radioterapia  23 82% 

Cisplatina Intra-arterial 2 administrações (70 mg m
-2

) 14 45% 

Cisplatina endovenosa 2 administrações (70 mg m
-2

) 6 24% 

Cisplatina Intra-arterial 2 administrações (70 mg m
-2

) + 

Radioterapia 
45 82% 

Cisplatina endovenosa 10 administrações (10 mg m
-2

) + 

Radioterapia 
8 78% 

 

Os resultados deste quadro devem ser interpretados com reserva, pois o número de animais 

em alguns estudos é diminuto. Interessantemente, parece não existir uma diferença 
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significativa entre a não realização de uma terapêutica pré-cirúrgica (27% necrose tumoral) 

e a administração endovenosa apenas de cisplatina (24% necrose tumoral). Contudo, é 

notório que a combinação de diferentes formas terapêuticas pré-cirúrgicas parece oferecer 

melhores resultados, quando avaliado o grau de necrose tumoral. 

Considerando em particular a cirurgia de conservação de membro, a percentagem de 

necrose tumoral está fortemente correlacionada com o controlo da neoplasia local (tabela 8) 

(Dernell et al., 2007).  

Tabela 8 – Controlo da neoplasia local após cirurgia de conservação de membro em 
função do grau de necrose tumoral (adaptado de Dernell et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

Num estudo retrospectivo de 220 canídeos com osteossarcoma sujeitos a cirurgia de 

conservação de membro, associou-se uma terapêutica local adjuvante previamente à 

realização de cirurgia. Pré-cirurgicamente realizou-se radioterapia (radiação moderada), 

administração intra-arterial de cisplatina, ou a implementação local de um polímero de 

cisplatina. Obteve-se um ano de remissão da neoplasia local em 76% dos animais 

intervencionados e 60% sobreviveram até um ano (Dernell et al., 2007). 

A eficácia da quimioterapia é superior se instituída perante um menor número de células 

neoplásicas. A inclusão da radioterapia no maneio pré-cirúrgico do osteossarcoma registou 

um grau superior de necrose tumoral nos animais em que foi instituída. Assim, a sua 

combinação com a quimioterapia poderá oferecer resultados interessantes que deverão ser 

investigados em futuro estudos prospectivos (Endicott, 2003; Dernell et al., 2007). 

Recentemente, Burch et al., (2009) avaliaram o efeito da fototerapia num estudo piloto em 

sete canídeos com osteossarcoma da extremidade distal do rádio. As lesões neoplásicas 

foram observadas (ressonância magnética) e as alterações comparadas, previamente e 48 

horas após a instituição da terapêutica fotodinâmica. Os animais foram sujeitos a amputação 

cirúrgica, realizando-se posteriormente o exame histopatológico das lesões. Os resultados 

obtidos com o protocolo de fototerapia instituído demonstraram ser possível a indução de 

um grau de necrose expressivo nos tecidos neoplásicos. Esta nova opção terapêutica 

apresenta vantagens interessantes: é pouco invasiva, atraumática, a sua acção incide 

directamente nos tecidos neoplásicos, com reduzidos efeitos secundários sistémicos ou 

locais e o período de tratamento é curto. Poderá assim tornar-se numa opção terapêutica 

atractiva no futuro, não só no osteossarcoma apendicular mas também quando localizado 

em regiões de difícil acesso cirúrgico (esqueleto axial) (Burch et al., 2009).  

Controlo da Neoplasia Local (%) Grau de Necrose Tumoral (%) 

91% > 90% 

78% 80% – 89% 

30% < 79% 
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8 – Mecanismos de metastização no Osteossarcoma 

Apesar dos avanços no maneio terapêutico cirúrgico do osteossarcoma, o desenvolvimento 

de metástases distantes à localização da neoplasia primária continua a ser o problema mais 

significativo e a principal causa de morte nestes pacientes (Khanna et al., 2001). O 

osteossarcoma exibe um comportamento agressivo, sendo referido uma prevalência de 

metastização elevada (80% – 90%) (Moore et al., 2000). A forma mais frequente de 

disseminação de células neoplásicas é por via sanguínea, alojando-se maioritariamente no 

pulmão (Dernell et al., 2007; Mueller et al., 2007).  

As metástases pulmonares estão presentes em 90% dos animais no momento do 

diagnóstico, no entanto a sua evidência ao exame radiográfico só foi referida em 10% a 15% 

dos animais (Chun & Lorimier, 2003; Kirpensteijn et al., 2006; Couto, 2008a).  

A sua presença no esqueleto ou em linfonodos regionais foi observada em 6% e 4.4% dos 

casos, respectivamente (Farese, 2006; Mueller et al., 2007). 

Os mecanismos subjacentes ao processo de progressão e metastização do osteossarcoma 

são complexos e não se encontram totalmente elucidados (Dernell et al., 2007; Mueller et 

al., 2007). Alguns autores sugerem a alteração do comportamento da neoplasia 

(independentemente da terapêutica instituída). Outros enfatizam o aumento da incidência de 

metastização em tecidos moles e tecido ósseo, após o início da quimioterapia, tendo sido 

observada esta relação em canídeos e pacientes humanos (Chun & Lorimier, 2003; Dernell 

et al., 2007; Mueller et al., 2007). 

Tal como referido anteriormente, a excisão cirúrgica da neoplasia primária pode modificar o 

comportamento de células neoplásicas, favorecendo a proliferação (Pirie-Shepherd et al., 

2002).  

Alguns estudos referem que a incidência de metastização pulmonar com origem em 

osteossarcoma primário do esqueleto apendicular é estatisticamente superior à da neoplasia 

quando localizada em ossos planos (Baines, Lewis & White, 2002). Poderão existir 

diferenças no comportamento de metastização, com base nas diferentes localizações 

anatómicas da neoplasia primária (Dernell et al., 2007).  

A presença de metástases “Skip” foi referida em casos de osteossarcoma em canídeos. 

Referem-se a nódulos neoplásicos em regiões anatomicamente separadas da neoplasia 

primária. Estas lesões estão presentes quando ocorre embolização de células neoplásicas 

na medula. Podem estar sediadas no mesmo osso, na região oposta da articulação 

adjacente, não estando geralmente localizadas em regiões distantes do esqueleto (Moore et 

al., 2000; Wallack et al., 2002).  

A metastização pulmonar ocorre normalmente mais cedo, comparativamente à 

disseminação de metástases “Skip” (Moore et al., 2000; Wallack et al., 2002). 

javascript:fileName='http://www.ivis.org/authors/author.asp?ID=348';displayInfo()


OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 79 

8.1 Mecanismos de metastização – Expressão genética e molecular  

O factor mais determinante no osteossarcoma é o desenvolvimento de metástases 

pulmonares, contudo não é possível ainda prever o potencial de metastização em cada caso 

individual (Loukopoulos & Robinson, 2007). 

Recentemente, o advento das técnicas de análise de ADN complementar no estudo da 

expressão genética do osteossarcoma, permite um conhecimento mais pormenorizado dos 

mecanismos moleculares que determinam o potencial de metastização (Mueller et al., 2007).  

Utilizando um modelo de comparação entre espécies (cobaio, canídeo e homem), Khanna et 

al., (2001) identificou um grupo de 11 genes associados a mecanismos de angiogénese, 

adesão e alteração do citoesqueleto, possíveis factores determinantes no comportamento 

de metastização pulmonar do osteossarcoma.  

Um gene previamente não associado ao osteossarcoma em canídeos foi identificado neste 

grupo - gene Ezrin. Este é responsável por codificar uma proteína de membrana, associada 

às funções de motilidade, adesão e invasão celular (Khanna et al., 2001; Mueller et al., 

2007). A sobre-expressão deste gene foi identificada em 83% de canídeos com 

osteossarcoma primário. A sobre-expressão deste gene foi particularmente visível em 

metástases pulmonares, relativamente à neoplasia primária (Khanna et al., 2001; Mueller et 

al., 2007).  

As metaloproteinases inserem-se no grupo de colagenases tipo IV e, quando activas, têm 

acção proteolítica, degradando a matriz extracelular e remodelando a vascularização. 

Diversos estudos associaram a sua presença a mecanismos de invasão neoplásica e 

metastização em pacientes humanos e em modelos experimentais (Loukopoulos, Mungall, 

Straw, Thornton & Robinson, 2003b). Recentemente as metaloproteinases MMP-2 e MMP-9, 

foram detectadas em várias neoplasias de canídeos, inclusive osteossarcoma. A sua 

presença parece estar associada a mecanismos patogénicos do osteossarcoma, em 

particular nos que contribuem para a sua malignidade (Loukopoulos et al., 2003b; Dernell et 

al., 2007). 

É necessário ainda percorrer um longo caminho para a compreensão completa dos 

fenómenos de metastização no osteossarcoma. No futuro, um conhecimento mais 

pormenorizado de mecanismos biológicos e genéticos contribuirá para a compreensão do 

modo de metastização e resistência à terapêutica no osteossarcoma (Khanna et al., 2001; 

Duval, Pfaff, Thomas, Ptitsyn & Siebert, 2009). 
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9 – Princípios terapêuticos direccionados à doença metastática 

A principal causa de morte de animais com osteossarcoma é atribuída à progressão de 

doença metastática. A mortalidade destes pacientes não está associada à terapêutica 

cirúrgica inadequada da neoplasia primária, mas antes a um maneio médico adjuvante ainda 

insuficiente no tratamento de metástases (Dernell et al., 2007). 

O advento de novos fármacos para quimioterapia, como os compostos platinados, 

permitiram quadruplicar o tempo de sobrevivência em animais apenas sujeitos ao 

tratamento do osteossarcoma primário. No entanto, a doença metastática ainda é a causa 

de morte em 80% dos casos em que a quimioterapia foi instituída. A extensão da 

longevidade nestes animais aguarda ainda novos avanços na terapêutica sistémica. Por 

esta necessidade, novos agentes de quimioterapia e novas terapêuticas moleculares e 

imunomodeladoras são matéria de intensa pesquisa na comunidade científica, com o 

objectivo de prolongar o tempo de remissão neoplásica e, consequentemente, estender o 

período de sobrevivência destes animais (Dernell et al., 2007). 

9.1 – Quimioterapia 

O objectivo da quimioterapia é prolongar o tempo de sobrevivência, mantendo a qualidade 

de vida dos pacientes oncológicos durante e após o período de tratamento. Em neoplasias 

como o osteossarcoma, com elevada probabilidade de um comportamento de metastização, 

o seu propósito principal é a erradicação de metástases ocultas (Mcknight, 2003). 

Como referido anteriormente, o tempo de sobrevivência em animais que realizam a 

amputação cirúrgica e declinam a quimioterapia é limitado a um período curto de 

sobrevivência (103 a 175 dias) (Endicott, 2003; Liptak et al., 2006; López & Mejía, 2006). A 

instituição de quimioterapia demonstrou claramente retardar o desenvolvimento de 

metástases, estendendo o tempo de sobrevivência destes animais para 235 a 413 dias, com 

uma sobrevivência de um ano de 33% a 65% e sobrevivência de dois anos de 16% a 28% 

(Liptak, et al., 2004b; Chun, 2006; Bacon, Ehrhart, Dernell, Lafferty & Withrow, 2008; 

Coomer et al., 2009).  

Apesar de a quimioterapia oferecer muitos benefícios no maneio médico do osteossarcoma, 

a sua instituição não é desprovida de riscos. Os fármacos disponíveis não são específicos 

para as células neoplásicas pelo que, com frequência, lesam os tecidos normais, tendo uma 

margem terapêutica característica estreita. É necessária uma criteriosa selecção do 

paciente, assim como uma atenção particular à dose apropriada e momento de 

administração do agente de quimioterapia. Devem ser tidos em conta os procedimentos 

durante a administração destes agentes, de forma a evitar toxicidade grave ou irreversível 

(Mcknight, 2003). 
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9.1.1 – Quimioterapia com compostos citotóxicos relacionados com alquilantes 

Os compostos platinados são fármacos citotóxicos anti-neoplásicos que interferem com 

os ácidos nucleicos por vários mecanismos de acção, levando à destruição celular 

(Figura 39). As moléculas platinadas actuam como alquilantes do ADN (Mcknight, 2003; 

Barabas, Milner, Lurie & Adin, 2008):  

 Ligam-se de forma covalente ao ADN (ligação preferencial à posição N-7 da guanina 

e adenina); 

 Reagem com dois locais diferentes no ADN para produzir “cross-links” intra-cadeias 

ou inter-cadeias, formando aductos de ADN; 

 Ligam-se às proteínas nucleares e citoplasmáticas, podendo resultar em efeitos 

citotóxicos. 

Estes mecanismos resultam na inibição da síntese e função do ADN, bem como na inibição 

da transcrição (Mcknight, 2003; Barabas et al., 2008). 

 

Figura 39 – Representação bidimensional de vários compostos platinados (adaptado 
de Barabas et al., 2008).  

Legenda: o grupo estrutural central é o mesmo para os diferentes fármacos (Pt) enquanto os 

restantes grupos diferem entre cada composto. 

 

 Cisplatina 

A cisplatina é um dos agentes de quimioterapia mais utilizados em medicina humana e 

medicina veterinária. Embora não exista uma evidência científica que comprove a 

superioridade deste fármaco relativamente a outros compostos platinados, diversos 

oncologistas partilham dessa opinião (Barabas et al., 2008). 

No osteossarcoma a cisplatina é instituída como único fármaco ou associado à 

doxorrubicina num protocolo combinado de quimioterapia. Diversos estudos utilizando a 

cisplatina como único fármaco instituído na quimioterapia adjuvante referiram um período 

médio de sobrevivência entre 262 a 413 dias (38%-62% dos animais sobreviveram até um 

ano) (Dernell et al., 2007; Barabas et al., 2008). 

O período ideal de administração de cisplatina, no que respeita ao momento de instituição 

da terapêutica cirúrgica, é ainda desconhecido. Em medicina humana há forte evidência que 
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suporta a utilização precoce deste agente na terapêutica pré-cirúrgica do osteossarcoma. 

Pelo contrário, estudos em medicina veterinária não demonstraram uma diferença 

significativa no tempo médio de sobrevivência entre a instituição de cisplatina no momento 

do diagnóstico, no período pós-cirúrgico imediato ou 14 dias após a cirurgia. No entanto, 

parece razoável que a instituição da quimioterapia deva ser realizada precocemente (Dernell 

et al., 2007). 

Não existem características identificáveis no momento do diagnóstico, que antecipem o grau 

de sensibilidade do osteossarcoma, assistindo o clínico na previsão da resposta à 

terapêutica com cisplatina. A resposta da neoplasia ao fármaco não depende apenas das 

suas propriedades farmacológicas intrínsecas. Vários autores defendem uma relação entre 

a alteração do ADN de leucócitos por acção da cisplatina e a resposta da neoplasia ao 

tratamento. Sugerem que a resistência clínica a compostos platinados é, por ventura, 

atribuída à capacidade de reparação do ADN da célula hospedeira e que portanto o grau de 

citotoxicidade é semelhante em todo o tipo de células (Hahn, Legendre & Talbott, 1996). 

Hahn e seus colaboradores (1996) investigaram a presença de micronúcleos em linfócitos 

em fase G0 após a administração de cisplatina. Os seus resultados indicaram que a 

administração deste composto platinado induz alterações cromossómicas, observáveis pela 

presença desta estrutura histológica. Os micronúcleos são pequenos corpos citoplasmáticos 

contendo ADN presentes em células, por não terem sido incluídos no núcleo principal 

durante o processo de mitose celular. A sua presença é uma forma simples de detecção e 

quantificação de aberrações cromossómicas após exposição a um agente citotóxico.  

Este estudo estabeleceu uma relação directa entre a percentagem de micronúcleos em 

linfócitos G0 após administração de cisplatina e a resposta à terapêutica em cães com 

osteossarcoma (Hahn et al., 1996). Animais sujeitos a terapêutica com uma frequência de 

micronúcleos superior a 10% demonstraram ter um período de remissão e um tempo de 

sobrevivência de 68,3 e 79,0 semanas, respectivamente. Por oposição, os animais com uma 

frequência de micronúcleos inferior a 10% demonstraram ter um período de remissão e um 

tempo de sobrevivência de 14,1 e 17,9 semanas respectivamente. Ou seja, a incidência 

destas estruturas histológicas parece ser preditiva do tempo de remissão neoplásico e 

tempo de sobrevivência. Igualmente, este estudo confirma a hipótese defendida por outros 

autores da resistência terapêutica a compostos platinados ser atribuído às funções de 

reparação do ADN do hospedeiro (Hahn et al., 1996). 

Quando a cisplatina é o único agente num protocolo de quimioterapia, são geralmente 

realizadas quatro administrações, embora não tenha sido definido um número eficaz de 

tratamentos. A dose recomendada é 70 mg m-2 via endovenosa (IV) a cada 3 semanas 

(Dernell et al., 2007).  

Outros métodos de administração de cisplatina incluem a administração intra-arterial, intra-

medular e intralesional por injecção ou pelo já referido implante de cisplatina biodegradável 
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(OPLA-Pt) para prevenção da recidiva local. A administração de cisplatina intra-medular com 

uma agulha de biopsia Jamshidi, permite o controlo adequado do osteossarcoma primário, 

quando vedada a opção de cirurgia de conservação de membro ou amputação cirúrgica 

(Withrow et al., 2004; Barabas et al., 2008). 

Infelizmente, a administração deste composto foi associada a diversos efeitos adversos 

como nefrotoxicidade, náusea, vómito, mielossupressão, ototoxicidade e neurotoxicidade. 

Destes, o efeito mais frequente e importante clinicamente é a nefrotoxicidade, embora o 

mecanismo intrínseco pelo qual este ocorre não tenha sido ainda totalmente elucidado 

(Barabas et al., 2008). 

A insuficiência renal é gradual e geralmente ocorre 3 a 5 dias após a administração de 

cisplatina. Algumas medidas que procuram salvaguardar a função renal incluem a realização 

de protocolos de fluidoterapia para hidratação pré e pós-administração de cisplatina, embora 

o mecanismo protector seja desconhecido (tabela 9) (Barabas et al., 2008). 

 

Tabela 9 – Protocolos de fluidoterapia aquando da administração de cisplatina em 
canídeos (adaptado de Barabas et al., 2008). 

Duração da diurese 

total (h) 

Taxa de fluidos  

(mL Kg
-1 

h
-1
) 

Tempo de diurese 

antes da 

administração de 

Cisplatina (H) 

Tempo de diurese 

após à administração 

de Cisplatina (H) 

Incidência de 

nefrotoxicidade  

(%) 

4 25 3 1 7,8 

6 18,3 4 2 6,6 

Protocolos aquando da administração de cisplatina 70 mg m
-2

 em NaCl 0,9% durante 20 minutos. 

 

Num estudo interessante em 40 animais com osteossarcoma, Vail e colaboradores (2002) 

compararam a eficácia da administração de um lipossoma encapsulado (STEALTH) de 

cisplatina (350 mg m-2 IV a cada 3 semanas, quatro tratamentos) com um protocolo de 

quimioterapia com carboplatina (300 mg m-2 IV a cada 3 semanas, quatro tratamentos). 

Estas terapêuticas foram realizadas após amputação cirúrgica do membro afectado.  

Interessantemente, a administração da cisplatina num lipossoma encapsulado, permitiu a 

sua administração de forma segura, numa dose até cinco vezes a dose máxima tolerada em 

canídeo, sem a realização de protocolos de fluidoterapia. Todavia, esta terapêutica não se 

traduziu estatisticamente numa melhoria significativa no período de remissão neoplásica ou 

tempo de sobrevivência. Ainda assim, uma maior parte dos animais sujeitos à terapêutica 

com cisplatina encapsulada obtiveram um período de remissão neoplásica (156 dias) 

superior, relativamente ao grupo do protocolo de carboplatina (123 dias). Os lipossomas 

utilizados neste teste (SPI-77) são designados “STEALTH” por terem a capacidade de 

evasão à fagocitose por células do sistema mononuclear fagocitário (Vail et al., 2002). 
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Refira-se que muitos dos ensaios realizados até à data são ainda estudos in vitro, 

desconhecendo-se o seu resultado em mamíferos superiores, assim como a possível 

diminuição do efeito anti-neoplásico da cisplatina com a utilização destes compostos 

(Barabas et al., 2008). 

 Carboplatina 

A carboplatina é um composto platinado de segunda geração, utilizado inicialmente como 

alternativa à cisplatina, parecendo ter efeitos anti-neoplásicos semelhantes (Dernell et al., 

2007; Barabas et al., 2008). A dose recomendada para administração em canídeos é 300 

mg m-2, administrada a cada três semanas num total de quatro tratamentos, desde que seja 

salvaguardada a função renal e contagens celulares normais no hemograma. Todavia não 

foi definido até à data uma dose máxima tolerada (McKnight, 2003). 

Em medicina humana a dose instituída é determinada de forma individual, em função da 

excreção de creatinina do paciente. Porém, uma forma de determinação da dose precisa 

não foi ainda definida em medicina veterinária, devendo evitar-se a administração de 

carboplatina em animais com insuficiência renal (Dernell et al., 2007). 

A carboplatina (300 mg m-2) foi instituída como único agente de um protocolo de 

quimioterapia, num estudo em 48 canídeos sujeitos a amputação cirúrgica. Administrada por 

via endovenosa a cada três semanas, num total de quatro ciclos de tratamento, foi referido 

um período médio de remissão da neoplasia e um tempo médio de sobrevivência de 257 e 

321 dias, respectivamente (35,4 % dos animais sobreviveram até um ano) (Dernell et al., 

2007). 

O principal efeito adverso da administração de carboplatina é o desenvolvimento de 

mielossupressão, com possível neutropénia e trombocitopénia graves (McKnight, 2003). 

Este composto demonstrou ser menos nefrotóxico que a cisplatina e pode ser administrado 

sem a realização de fluidoterapia, por isso é actualmente o composto platinado de primeira 

escolha (McKnight, 2003; Barabas et al., 2008).  

Contudo, a sua excreção é feita quase exclusivamente por via renal, devendo diminuir-se a 

dose a administrar em animais com insuficiência renal subjacente, de forma a evitar a 

acumulação do fármaco. A diminuição da filtração renal da carboplatina e consequente 

exposição da medula ao fármaco por um período de tempo superior, traduz-se numa 

mielossupressão grave (McKnight, 2003). 

 Lobaplatina 

Apesar de a cisplatina e carboplatina serem os compostos platinados mais comuns na 

quimioterapia do osteossarcoma, os seus efeitos adversos (nefrotoxicidade e 

neurotoxicidade), assim como resistência intrínseca e desenvolvimento de resistência à 

terapêutica, estão documentados.  

A lobaplatina é um composto platinado de terceira geração relativamente recente, 

desenvolvida com o objectivo de contornar estas limitações (Kirpensteijn et al., 2002c). 
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Kirpensteijn e seus colaboradores (2002c), investigaram o uso da lobaplatina como único 

agente de quimioterapia em 28 canídeos sujeitos a amputação cirúrgica. A lobaplatina (35 

mg m-2) foi administrada por via endovenosa 2 a 23 dias após a cirurgia e a cada três 

semanas, num total de quatro tratamentos. Um período de um ano de remissão da 

neoplasia foi registado em 21,8% dos animais, assim como o tempo de sobrevivência (1 

ano) foi referido em 31,8%, resultados estes ligeiramente inferiores aos obtidos com 

protocolos de carboplatina ou cisplatina (Kirpensteijn et al., 2002c). 

Contudo, a ocorrência de efeitos adversos foi reduzida a depressão e vómito, não tendo sido 

observado nefrotoxicidade ou neurotoxicidade. Ao contrário da cisplatina, a lobaplatina não 

requer hidratação prévia. Foram registadas alterações hematológicas 7 a 10 dias após 

administração e consistiram essencialmente em mielossupressão (trombocitopénia, 

leucopénia e neutropénia) transitória, permitindo o cumprimento do protocolo de 

quimioterapia sem interrupção (nova administração a cada três semanas) (Kirpensteijn et al., 

2002c). 

É necessário contudo mais estudos que advoguem o uso da lobaplatina, podendo esta vir a 

substituir a cisplatina no futuro, em combinação com outros agentes de quimioterapia 

(Kirpensteijn et al., 2002c). 

9.1.2 – Quimioterapia com citotóxicos que se intercalam no ADN 

A maioria dos fármacos pertencentes a este grupo são antibióticos antracíclicos, que actuam 

por mecanismos de acção múltiplos (McKnight, 2003): 

o Intercalam-se entre as bases de ADN, estabelecendo “cross-links” intra-

cadeias ou inter-cadeias, inibindo a sua síntese e função; 

o Inibem a polimerase ADN-RNA dependente, inibindo a transcrição; 

o Causam fragmentação da cadeia dupla de ADN, ao inibir a topoisomerase II 

ou ao gerar radicais livres, com subsequente inibição da síntese e função do 

ADN. 

 

 Doxorrubicina 

No osteossarcoma, a doxorrubicina é instituída como único fármaco ou em combinação com 

outros agentes num protocolo combinado de quimioterapia (Figura 40). Contudo, a sua 

administração não se mostrou tão eficaz como a de compostos platinados, se utilizada 

individualmente (McKnight, 2003). Num estudo recente foi avaliada a resposta à terapêutica 

com doxorrubicina em 35 animais com osteossarcoma. Foi administrada uma dose de 30 

mg m-2 por via endovenosa a cada duas semanas, realizando cinco ciclos (a excisão da 

neoplasia foi realizada 13 dias após a realização do segundo ou terceiro ciclo de tratamento, 

administrando o ciclo seguinte no primeiro dia após cirurgia). O tempo de sobrevivência de 

um ano e dois anos referido foi, respectivamente, 50,5% e 9,7%. Desconhece-se a razão 
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pelo qual esta terapêutica se traduziu numa diminuição percentual dos animais com 

sobrevivência até dois anos (9,7%), relativamente a protocolos de cisplatina (16 a 18%) 

(Dernell et al., 2007). 

Figura 40 – Representação bidimensional da Doxorrubicina (adaptado de McKnight, 
2003). 

 

A dose recomendada de doxorrubicina em canídeos com peso superior a 10 kg é 30 mg m-2 

por via endovenosa lenta (20 minutos), a cada 3 semanas. Deve ser reduzida para 1 mg/kg 

em animais com peso inferior a 10 kg, para prevenção de toxicidade. O fígado tem um papel 

importante no metabolismo e excreção deste fármaco, devendo a dose ser reduzida em 

animais com algum grau de insuficiência hepática (McKnight, 2003). 

Vários efeitos adversos foram descritos na utilização da doxorrubicina. Está descrito a 

ocorrência de mielossupressão (neutropénia), vómito, anorexia e diarreia com alguma 

frequência (McKnight, 2003). O extravasamento para o espaço extravascular pode provocar 

ulceração e necrose tecidular grave (Endicott, 2003).  

Foi igualmente referida toxicidade cardíaca aguda e crónica. A ocorrência de arritmias 

cardíacas ou alterações no ECG foram observadas durante a terapêutica (toxicidade 

aguda), mas geralmente corrigidas com a interrupção da administração. A intoxicação 

crónica envolve a substituição de células do miocárdio normal por tecido fibroso, com o 

desenvolvimento subsequente de cardiomiopatia dilatada irreversível e frequentemente 

refractária à terapêutica. É recomendada a realização de ECG ou ecocardiograma, 

previamente à administração deste fármaco (McKnight, 2003). Em raças predispostas a 

cardiomiopatia (Doberman pinscher e Boxer), a doxorrubicina não deve ser utilizada 

(Garzotto & Berg, 2003).  

Outro efeito adverso associado à terapêutica com doxorrubicina é o desenvolvimento de 

anafilaxia aguda (choque anafilático) ou, mais frequentemente, na sua forma crónica 

(vómito, náusea, eritema e prurido) (McKnight, 2003). 

Para prevenção de toxicidade cardíaca e anafilaxia, a dose de doxorrubicina cumulativa não 

deve exceder 180 a 240 mg m-2, tendo sido descritas várias pré-medicações com quelantes 

de ferro, difenidramina e dexametasona. A terapêutica com este agente pode 
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posteriormente ser reinstituída a uma dose mais baixa após resolução dos sinais de 

toxicidade (Edincott, 2003; McKnight, 2003). 

9.1.3 – Quimioterapia com combinação de vários fármacos 

Uma vez que os compostos platinados e antibióticos anti-neoplásicos podem inibir a síntese 

de ADN através de diferentes mecanismos de acção, a sua administração conjunta pode 

potenciar a terapêutica e melhorar o tempo de sobrevivência destes animais (Garzotto & 

Berg, 2003; Bacon et al., 2008). 

Vários estudos independentes avaliaram a eficácia de compostos platinados (cisplatina ou 

carboplatina) em combinação com a doxorrubicina. Num estudo em 102 animais com 

osteossarcoma, realizou-se um protocolo com a administração de doxorrubicina (15–20 mg 

m-2), seguida de cisplatina (60 mg m-2) duas horas depois (um ciclo). Traduziu-se num tempo 

médio de sobrevivência de 345 dias, com níveis de toxicidade toleráveis (Dernell et al., 

2007). 

Em vez da administração destes dois fármacos ser realizada de forma consecutiva, um 

estudo em 19 animais investigou a administração de doxorrubicina (30 mg m-2 no dia 1) 

alternada com a cisplatina (60 mg m-2 no dia 21) a cada 3 semanas, realizando dois ciclos 

de tratamento. O período de remissão tumoral e o tempo de sobrevivência foram 210 e 300 

dias respectivamente (Barabas et al., 2008). 

Contudo, os valores obtidos em ambos os protocolos não diferiram significativamente dos 

referidos em protocolos com cisplatina individualmente (Dernell et al., 2007; Barabas et al., 

2008). 

Outro protocolo mais recente, instituído em 35 animais, investigou a administração de 

doxorrubicina (15 mg m-2 IV) e cisplatina (50 mg m-2 IV) com um intervalo entre si de 24 

horas a cada 21 dias, cumprindo um total de 4 ciclos. O nível de toxicidade registado foi 

significativamente elevado. Registou-se nefrotoxicidade em 11% dos animais, um valor 

elevado relativamente à incidência observada quando usada a cisplatina individualmente. 

Igualmente, o período médio de sobrevivência obtido neste estudo (300 dias) foi equivalente 

ao referido no protocolo anterior (doxorrubicina alternada com a cisplatina a cada 3 

semanas) (Barabas et al., 2008). 

Conclui-se que, até à data, protocolos de cisplatina em combinação com doxorrubicina, 

administradas alternadamente a cada 3 semanas ou em conjunto, separadas por um 

intervalo de 24 horas, não oferecem uma melhoria substancial no tempo de sobrevivência 

(Bacon et al., 2008). 

O uso de carboplatina e doxorrubicina alternadas a cada 3 semanas em 32 animais (total 3 

ciclos) ou administradas com um intervalo de 24 horas a cada 3 semanas em 24 animais 

(total 4 ciclos) obtiveram um tempo de sobrevivência 320 e 235 dias, respectivamente 

(Bayley, Erb, Williams, Ruslander & Hauck, 2003; Kent, Strom, London & Seguin, 2004). No 
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entanto, estes dois estudos seguiram um número reduzido de animais e incluíram canídeos 

sujeitos a diferentes terapêuticas cirúrgicas (amputação e cirurgia de conservação de 

membro) (Bayley et al., 2003; Kent et al., 2004).  

Como já referido anteriormente, o desenvolvimento de infecção após a cirurgia de 

conservação de membro parece favorecer o tempo de sobrevivência nestes animais. Como 

tal, a inclusão de animais sujeitos a técnicas diferentes numa mesma população de estudo, 

dificulta a comparação entre diferentes protocolos de quimioterapia, quando a finalidade é 

avaliar objectivamente o tempo de remissão e o tempo de sobrevivência (Liptak, et al., 

2004b; Bacon et al., 2008). 

Recentemente, Bacon e seus colaboradores (2008) avaliaram a eficácia de um protocolo de 

carboplatina e doxorrubicina, em 50 canídeos sujeitos unicamente a amputação cirúrgica. O 

protocolo instituiu carboplatina (300 mg m-2) alternando com doxorrubicina (30 mg m-2) a 

cada 21 dias, num total de três ciclos. O período médio de remissão da neoplasia e o tempo 

de sobrevivência foram, respectivamente, 202 e 258 dias. Novamente, os resultados obtidos 

não representam uma melhoria significativa relativamente a protocolos instituídos com 

apenas um fármaco (Bacon et al., 2008). 

Interessantemente, os animais que receberam primeiro doxorrubicina exibiram tempo de 

remissão significativamente superior relativamente a canídeos que iniciaram o protocolo 

com carboplatina. Contudo, a razão para esta observação não foi determinada, requerendo 

futura investigação (Bacon et al., 2008). 

Pelo que ficou enunciado, os estudos realizados até à data com diferentes protocolos de 

quimioterapia padecem de algumas limitações. Poucos são os estudos que incluem um 

número considerável de animais e que são realizados de forma prospectiva, aleatória e em 

grupos homogéneos. Como tal, a comparação objectiva da eficácia entre diferentes 

protocolos de quimioterapia não é possível, devendo ser feita com reserva (Liptak et al., 

2004a; Bacon et al., 2008). 

Em anexo, resumem-se os principais protocolos referidos neste trabalho (ANEXO I).   

9.2 – Terapêutica Imunomodeladora 

A terapêutica imunomodeladora mais importante no osteossarcoma envolve a utilização de 

lipossomas com muramil tripéptido fosfatidiletanolamina (L-MTP-PE). Este composto é um 

derivado sintético do muramil dipéptido (MDP), componente natural da parede celular do 

Mycobacterium sp. estimulante do sistema imunitário. Este composto foi associado à 

activação de macrófagos alveolares e monócitos, e aumento de diversos factores (factor de 

necrose tumoral, proteína cinase C, IL-1 e IL-6) com subsequente efeito citotóxico em 

células de osteossarcoma in vitro. Em animais apenas sujeitos a cirurgia de amputação e a 

administração endovenosa de L-MTP-PE o tempo de sobrevivência foi significativamente 

superior (222dias). Num estudo posterior, a administração de L-MTP-PE associada a 
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cisplatina (4 administrações) proporcionou um tempo de sobrevivência de 413 dias versus 

291 dias no grupo de canídeos com protocolo idêntico mas associado a lipossoma placebo 

(Garzotto & Berg, 2003; Dernell et al., 2007). 

9.3 – Terapêuticas Moleculares  

Novas terapêuticas moleculares são matéria de intensa pesquisa na comunidade científica 

com o objectivo de estabelecer terapêuticas adequadas ao controlo de micrometástases de 

osteossarcoma (Dernell et al., 2007). 

Tal como referido anteriormente, uma relação entre a presença de hormona de crescimento 

(GH) e a produção do factor IGF-1 foi associada ao crescimento e invasão celular de células 

neoplásicas de osteossarcoma. Khanna et al., (2002) investigaram a supressão dos efeitos 

de IGF-1 utilizando um análogo da somatostatina (OncoLAR) em associação a um protocolo 

de carboplatina em canídeos com osteossarcoma. Embora se tenha verificado uma 

supressão de 43% dos níveis séricos de IGF-1, não foi registado qualquer melhoria no 

tempo de sobrevivência destes animais, possivelmente porque o efeito de supressão 

induzido neste protocolo, não foi suficientemente extenso e duradouro (Khanna et al., 2002). 

Para além do uso de bifosfonatos na terapêutica paliativa (ver capítulo referente à 

terapeutica paliativa farmocológica) foi igualmente advogado propriedades anti-neoplásicas 

nestes compostos (pamidronato, alendronato e zoledronato) retardando a progressão das 

lesões neoplásicas e possivelmente prevenindo o desenvolvimento de metástases. São 

necessários mais estudos que confirmem esta pretensão, contudo os estudos in vitro e in 

vivo (cobaio) realizados até à data demonstraram o aumento da apoptose de células 

neoplásicas, redução do número de lesões de lise óssea e atraso no desenvolvimento de 

metástases (Spugnini et al., 2008). 

O potencial terapêutico da dexniguldipina, um inibidor da proteína cinase C (PKC) (potente 

estimulador da proliferação celular), foi avaliado em associação à cisplatina, demonstrando 

aumento do tempo de remissão e sobrevivência em canídeos com osteossarcoma. Todavia, 

é necessária uma investigação mais pormenorizada do seu efeito terapêutico, pois os 

resultados obtidos com a sua utilização individual (sem associação à cisplatina) foram 

inferiores, relativamente a animais em que a cisplatina foi instituída individualmente (Dernell 

et al., 2007). 

Mullins et al., (2004) demonstraram que a expressão da cicloxigenase-2 (COX-2) e a sua 

distribuição celular em canídeos com osteossarcoma ocorre de forma semelhante à referida 

em estudos em medicina humana, estando possivelmente associada à génese da neoplasia. 

Interessantemente, o meloxicam, um inibidor selectivo da COX-2 demonstrou ter 

propriedades anti-neoplásicas em linhas celulares de osteossarcoma (Figura 41). No 

entanto, o mecanismo exacto pelo qual este inibidor da COX-2 exerce esse efeito não foi 

ainda clarificado (Wolfesberger, Walter, Hoelzl, Thalhammer & Egerbacher, 2005). 
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Para além disso, o uso da talidomida (um imunomodelador com propriedades anti-

angiogénicas) num estudo experimental em cobaio, embora não tenha demonstrado 

alteração do tamanho da neoplasia primária, evidenciou interferência com o mecanismo de 

embolização de células neoplásicas, diminuindo a ocorrência de metastização no pulmão. 

São necessários estudos adicionais para investigar o seu potencial na inibição de 

mecanismos de metastização (Farese et al., 2004b). 

Figura 41 – Linhas celulares de osteossarcoma expostas a meloxicam (adaptado de 
Wolfesberger et al., 2005). 

 
Legenda: A) Célula normal, com cromatina dispersa e dois nucléolos; B) Células após incubação com 

meloxicam 400 μM (48h): formação de corpos apoptóticos; C) Células após incubação com 

meloxicam 600 μM (48h): corpos apoptóticos, condensação do citoplasma e agregação da cromatina 

à membrana nuclear. 

 

Estudos científicos realizados nos últimos cinco anos em diferentes doenças, incluindo o 

osteossarcoma, referem uma hiperactividade aberrante da proteína mTOR (mammalian 

target of rapamycin), uma central integradora de sinais celulares e factores de crescimento. 

Há evidência científica da activação desta proteína, levando à síntese proteica em 

consequência de mutações no gene PTEN, já anteriormente referido. Como tal a sua 

eventual inibição poderá ter efeitos terapêuticos (Gordon, Fang & Kent, 2008). Num estudo a 

rapamicina, ao bloquear a via mTOR, inibiu o mecanismo biológico pelo qual a proteína 

Ezrin favorece a metastização (Mueller et al., 2007). Recentemente, Gordon et al., (2008) 

confirmaram a sobre-expressão desta proteína em linhas celulares de osteossarcoma em 

canídeos, e a inibição desta com a rapamicina. Interessantemente, o tempo de 

sobrevivência das células neoplásicas foi diminuído, confirmando a rapamicina como um 

possível agente anti-neoplásico futuro no maneio terapêutico do osteossarcoma (Gordon et 

al., 2008). 

Recentemente, o reconhecimento do aumento de expressão do oncogene KIT é visto como 

um alvo preferencial na terapêutica de osteossarcoma em pacientes pediátricos, sendo 

interessante verificar a sua relevância em medicina veterinária (Thomas et al., 2009) 
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Refira-se que a maior parte dos estudos enumerados são trabalhos preliminares, 

requerendo investigação continuada, de forma a determinar a sua verdadeira aplicabilidade 

a modelos in vivo de osteossarcoma em canídeos. 

9.4 – Terapêutica direccionada a metástases de grande dimensão  

Quando estão presentes metástases de dimensão apreciável, poderá em certos casos ser 

instituída uma terapêutica direccionada a estas. A eliminação de macrometástases contribui 

para a sobrevivência destes pacientes e foi descrita em vários estudos, com a ressecção 

local de nódulos subpleurais ou excisão parcial ou total de lobos pulmonares (Figura 42) 

(Chun & Lorimier, 2003; Liptak et al., 2004b). No entanto, a elegibilidade de um paciente 

para estes procedimentos deve obedecer a alguns critérios: 

 O osteossarcoma primário em estado de remissão completa e prolongada 

(idealmente superior a 300 dias) (Chun & Lorimier, 2003); 

 Detecção radiográfica de duas ou três lesões pulmonares bem delimitadas (Chun & 

Lorimier, 2003; Liptak et al., 2004b); 

 Lesões de dimensão inalterável e ausência de novas lesões pulmonares ou em outra 

localização, por um período não inferior a quatro semanas (Chun & Lorimier, 2003; 

Liptak et al., 2004b); 

 Ausência de outra doença concomitante (Chun & Lorimier, 2003). 

Nestes casos, a instituição de quimioterapia convencional não demonstrou benefícios, com 

um tempo de sobrevivência entre 21 a 61 dias (Liptak et al., 2004b).  

Figura 42 - Cirurgia de macrometástases de osteossarcoma (adaptado de Liptak et al., 
2004b). 

 

Legenda: A) Exame radiográfico laterolateral de tórax, exibindo duas lesões pulmonares neoplásicas 

evidentes (setas); B) Lobectomia parcial do pulmão - vista do campo cirúrgico (L= lobo pulmonar; M= 

lesão metastática). 

 

O desenvolvimento da tecnologia de aerossóis poderá estar disponível num futuro próximo, 

oferecendo boas perspectivas na terapêutica da doença metastática pulmonar, permitindo a 

A B 
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administração de fármacos com uma distribuição mais eficaz e elevada deposição pulmonar 

(Dernell et al., 2007). 

O maneio terapêutico de metástases ósseas é essencialmente direccionado ao controlo da 

dor, recorrendo ao uso de analgésicos, bifosfonatos e radioterapia paliativa. Muito raramente 

e em casos seleccionados, é considerada a opção cirúrgica de conservação de membro ou 

radioterapia com fins curativos (Liptak et al., 2004b). 

 

10 – Princípios terapêuticos direccionados ao controlo da dor 

O maneio terapêutico paliativo do osteossarcoma é indicado em animais em que há 

evidência clínica de doença metastática no momento do diagnóstico, impossibilidade de 

realizar terapêutica cirúrgica por doença neurológica e/ou ortopédica ou recusa do 

proprietário na instituição de uma terapêutica com fins curativos. O objectivo desta 

terapêutica é o controlo da dor e redução da claudicação associada à neoplasia primária, 

melhorando a qualidade de vida. Não é seu objectivo alterar a progressão da doença ou 

melhorar o tempo de sobrevivência (Liptak et al., 2004c). 

Os pacientes apenas sujeitos a esta terapêutica têm um tempo de sobrevivência muito 

variável, tendo sido referido um intervalo entre 91 a 305 dias (Chun & Lorimier, 2003). 

As opções disponíveis incluem a realização de radioterapia paliativa, analgesia, 

quimioterapia metronómica e a realização de amputação cirúrgica, anteriormente 

mencionada na terapêutica cirúrgica (Liptak et al., 2004c). 

10.1 – Radioterapia paliativa 

O uso de radiação terapêutica no osteossarcoma apendicular, pode ser um meio eficaz no 

controlo da dor (McEntee, 1997; Farese et al., 2004a). O objectivo da radioterapia paliativa é 

a supressão da sintomatologia associada ao osteossarcoma (dor e claudicação), 

salvaguardando a inexistência de efeitos adversos associados ao uso de radiação. Como 

esta terapêutica não está associada a efeitos agudos, não diminui a qualidade de vida 

destes animais (Liptak et al., 2004c). 

Historicamente, a radioterapia tem sido utilizada em canídeos não candidatos à terapêutica 

cirúrgica por doença concomitante, neoplasia com estadiamento grau III ou metastização 

óssea (Coomer et al., 2009). 

A radioterapia permite diminuir a dor, a inflamação local e retardar a progressão de lesões 

ósseas neoplásicas. No entanto, o mecanismo exacto pelo qual a radiação diminui a dor, 

não foi ainda compreendido na sua totalidade, considerando-se estar associado à lise de 

células inflamatórias, à diminuição de lise óssea e redução do tamanho da neoplasia 

(Coomer et al., 2009). Embora não exista uma evidência científica substancial que o 

confirme, a associação desta terapêutica em conjunto com um protocolo de quimioterapia, 

permite um controlo relativo da neoplasia primária (McEntee, 1997; Farese et al., 2004a). 
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Os efeitos adversos a esta terapêutica são geralmente pouco frequentes, mas pode ocorrer 

alopécia ou despigmentação, em animais sujeitos a mais de quatro fracções de radiação 

(Figura 43). Efeitos adversos severos só são observados em protocolos com dose 

cumulativa final ou dose por fracção elevada (Coomer et al., 2009). 

Figura 43 – Despigmentação da região irradiada no antebraço direito após 
radioterapia paliativa (adaptado de Mayer & Grier, 2006). 

 

Foram descritos diferentes protocolos de radioterapia instituindo uma dose de radiação entre 

16 e 32 Gy repartido por duas, três ou quatro fracções. Geralmente, um grau relativo de 

analgesia é obtido 7 a 14 dias após início da terapêutica, com duração de dois a três meses 

(Liptak et al., 2004c). Infelizmente a informação disponível na literatura é ainda pouco 

variada quanto ao tipo de protocolos utilizados (dose de radiação e fraccionamento) e 

limitada a estudos esporádicos e retrospectivos (Coomer et al., 2009). 

 Protocolos de radioterapia – Duas Fracções 

A maioria dos protocolos realizados com duas fracções, instituem uma dose total 16 Gy 

repartida nos dia 0 e dia 7 (Coomer et al., 2009). Embora Mayer & Grier (2006), assim como 

Liptak, et al., (2004c) tenham referido a utilização destes protocolos (duas fracções 8 Gy nos 

dias 0 e 1) em osteossarcoma, não pormenorizaram os resultados obtidos e características 

clínicas dos pacientes sujeitos a este esquema terapêutico. 

 Protocolos de radioterapia – Três Fracções 

Estes são os protocolos mais utilizados em medicina veterinária com fins paliativos. 

Instituem uma dose de 8 a 10 Gy por fracção, realizando três administrações (dia 0, dia 7, 

dia 21), com uma dose total de 24 a 30 Gy (Mueller et al., 2005). Os resultados obtidos 

evidenciaram analgesia 11 a 21 dias após início do tratamento, com uma resposta em 83% 

dos animais. O tempo de duração da analgesia desde o inicio do tratamento foi referido 

entre 53 e 180 dias (Mueller et al., 2005; Coomer et al., 2009).  



OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CANÍDEOS – ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Hugo José G. A. Coimbra e Costa  Dissertação de Mestrado Integrado 2008/2009 94 

Algumas variantes a este protocolo foram referidas recentemente, realizando duas fracções 

(8 Gy) em dois dias consecutivos (dia 0 e dia 1), seguido de mais duas fracções (8 Gy) um 

mês depois ou quando necessário. Contudo, não foram ainda referidos os efeitos clínicos e 

duração da analgesia do uso destes protocolos de radioterapia (Liptak et al., 2004c; Mayer & 

Grier, 2006). 

 Protocolos de radioterapia – Quatro Fracções 

Vários autores defendem a possibilidade de progressão da doença neoplásica durante o 

intervalo de duas semanas exigido entre a segunda e terceira fracção do protocolo de 

radioterapia de três fracções (Coomer et al., 2009). Assim, foi proposta uma nova 

modalidade de radioterapia, utilizando um protocolo de quatro fracções (dia 0, dia 7, dia 14 e 

dia 21), de forma a retardar a progressão do osteossarcoma e aumentar a duração da 

analgesia. Utilizando uma dose de 8 Gy por fracção, este novo protocolo demonstrou uma 

resposta ao tratamento superior (93%) relativamente ao protocolo com três fracções, mas 

uma duração de analgesia semelhante (95 dias). Contudo, limitações estatísticas neste 

estudo não permitiram a comparação do tempo de sobrevivência com o protocolo tradicional 

de 3 fracções (Coomer et al., 2009). 

Mueller et al., (2005), comparou em 54 canídeos o uso de um protocolo de três fracções de 

8 Gy (dia 0, dia 7 e dia 21) com um protocolo de quatro fracções de 6 Gy (dia 0, dia 7, dia 14 

e dia 21), ambos com uma dose total de 24 Gy. Ambos os protocolos providenciaram uma 

analgesia adequada e supressão da sintomatologia, não tendo sido observado uma 

diferença estatística significativa no que respeita ao tempo de sobrevivência ou duração de 

analgesia (Mueller et al., 2005). 

 Radiofármacos terapêuticos 

Já anteriormente referido, o radiofármaco Lexidronamato de Samário (153Sm-EDTMP), 

embora ofereça resultados inconstantes, foi utilizado em alguns estudos numa dose superior 

(uma a quatro vezes a dose: 37 – 56 MBq Kg-1) tendo obtido um efeito paliativo. Observou-

se redução da progressão da neoplasia local, tendo-se obtido um tempo médio de 

sobrevivência de 150 dias (Coomer et al., 2009). 

10.2 – Terapêutica farmacológica paliativa  

Numa fase inicial e a curto prazo, a analgesia pode ser obtida com a administração de anti-

inflamatórios não esteróides (AINES) como carprofeno, piroxicam ou meloxicam, 

salvaguardando evidentemente a sua correcta administração em paciente sem compromisso 

hepático ou renal, prevenindo possíveis interacções farmacológicas e enquanto houver 

controlo da sintomatologia (Endicott, 2003; Liptak et al., 2004c). 

A instituição de anti-inflamatórios corticosteróides em dose anti-inflamatória poderá ser uma 

alternativa, em pacientes em que administração de AINES está contra-indicada. A 

associação de um bloqueador dos receptores H2 é essencial, devendo o proprietário ser 
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alertado para possíveis sinais adversos como vómito, melena, poliúria, polidipsia e polifagia 

(Endicott, 2003). A monitorização destes animais é importante para prevenção de ulceração 

gastroduodenal, sendo contra-indicada a administração conjunta de AINES e 

corticosteróides. Igualmente, não é aconselhada a administração destes em animais com 

cisplatina como parte do seu protocolo de quimioterapia (Dernell et al., 2007). 

A utilização de morfina e derivados desta (fentanil) são uma alternativa igualmente possível, 

particularmente quando a medicação anti-inflamatória se mostra ineficaz no controlo da dor 

(Endicott, 2003). Contudo, não devem ser administrados em conjunto com o butorfanol, por 

antagonismo do efeito analgésico (Liptak et al., 2004c). 

As propriedades analgésicas e anti-neoplásicas dos bifosfonatos têm sido alvo de um 

intenso estudo desde a década passada. O seu efeito terapêutico está associado à 

modelação que exercem na reabsorção e mineralização óssea. Em concentrações baixas, 

os bifosfonatos inibem a reabsorção óssea, sem inibição do processo de mineralização, 

resultando assim no aumento da densidade óssea mineral. Estes compostos impedem ainda 

a actividade de osteoclastos, induzindo a sua apoptose. Em conjunto estes mecanismos 

resultam na inibição da reabsorção óssea (Fan, Lorimier, Charney & Hintermeister, 2005). 

O pamidronato é um aminobifosfato (bifosfato amino-substituído), um potente inibidor da 

reabsorção óssea e recentemente instituído como fármaco de primeira linha, na terapêutica 

de metástases e lesões de lise óssea maligna em pacientes humanos. Por essa razão, o 

seu valor terapêutico foi investigado em sucessivos estudos em canídeos com 

osteossarcoma (Fan et al., 2005; Fan, Lorimier, O’Dell-Anderson, Lacoste & Charney, 2007). 

A administração endovenosa de pamidronato demonstrou exercer, aparentemente, um 

efeito biológico relativo no osteossarcoma, com aumento da densidade óssea mineral e 

modesta diminuição da actividade osteoclástica maligna (observada por diminuição do 

marcador de reabsorção óssea NTx). Na realidade, poucos animais (28% de 43 animais) 

responderam à terapêutica, demonstrando uma redução eficaz da dor após administração 

de pamidronato (2 mg kg-1 infusão lenta 2 horas) (Fan et al., 2007). 

Recentemente, os mesmos investigadores num estudo aleatório em 50 animais com 

osteossarcoma, realizaram radioterapia paliativa e associaram a administração de 

pamidronato (26 animais) ou solução salina (24 animais) (Fan et al., 2009). No grupo 

pamidronato e grupo placebo, a duração de analgesia foi respectivamente de 76 e 75 dias. 

Este estudo demonstrou não existir benefício no uso deste aminobifosfato com fins 

paliativos, embora nos animais que responderam ao tratamento se tenha registado uma 

diminuição da reabsorção óssea (Fan et al., 2009). 

O zoledronato é um aminobifosfato semelhante ao pamidronato, mas detém algumas 

vantagens face a este. Ao contrário do pamidronato, pode ser administrado de forma segura 

num período de 15 minutos, e parece ter um efeito anti-neoplásico indirecto e 

imunomodelador superior, estimulando a apoptose e mecanismos de antiangiogénese. 
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Todavia, os efeitos clínicos obtidos até à data com o uso deste fármaco em animais com 

osteossarcoma, foram similares aos referidos em estudos com pamidronato (Fan, Lorimier, 

Garret & Lacoste, 2008). 

Em anexo resumem-se os principais fármacos no maneio paliativo do osteossarcoma 

(ANEXO II). 

10.3 – Quimioterapia metronómica 

A quimioterapia metronómica é um conceito relativamente recente, consistindo na 

administração prolongada de fármacos citotóxicos em dose baixa, tendo demonstrado 

supressão de mecanismos de angiogénese e reversão de estados de imunossupressão 

(Liptak et al., 2004c; Elmeslie, Glawe & Dow, 2008). O seu objectivo é inibir a progressão da 

lesão neoplásica primária e prevenir o desenvolvimento de metastização. Fármacos que 

produzem o efeito desejado incluem a ciclofosfamida, mitoxantrona, piroxicam, doxiciclina e 

bifosfonatos. Uma vez que estes fármacos são instituídos em dose baixa, os efeitos 

adversos comuns da sua utilização prolongada estão geralmente ausentes (Liptak et al., 

2004c). 

Elmeslie et al., (2008) utilizaram um protocolo de ciclofosfamida e piroxicam, e observaram 

um aumento significativo no tempo de sobrevivência de animais com neoplasia sarcomatosa 

em tecidos moles. Liptak et al., (2004c) utilizaram um protocolo de doxiciclina, piroxicam e 

ciclofosfamida em canídeos com osteossarcoma, providenciando ocasionalmente uma 

analgesia adequada. 

Até à data, a eficácia desta terapêutica no osteossarcoma é ainda pouco conhecida, sendo 

necessários estudos que investiguem esta nova abordagem terapêutica e advoguem a sua 

utilização (Liptak et al., 2004c). 

Em anexo resumem-se os principais protocolos de terapêutica metronómica no 

osteossarcoma (ANEXO III). 

 

11 – Prognóstico 

Embora tenham sido descritos casos de regressão espontânea de osteossarcoma em 

humanos, a sua ocorrência é muito rara. Mehl et al., (2001) referiu quatro casos de 

osteossarcoma em canídeo, confirmados por histopatologia com regressão espontânea, 

tendo sido apenas instituída uma terapêutica paliativa. 

Assim, se nenhuma terapêutica fôr instituída, o prognóstico em canídeos com 

osteossarcoma é reservado a fatal, e um número inferior a 5% de animais sobrevive até um 

ano após o diagnóstico da neoplasia (Kirpensteijn et al., 2006).  

Até à data, diversos indicadores de prognóstico no osteossarcoma foram propostos, embora 

poucos foram os que evidenciaram valor significativo. Nestes incluem-se a presença de 

metástases ao momento do diagnóstico, níveis séricos de fosfatase alcalina, a realização do 
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estadiamento e classificação histológica de acordo com alguns autores, densidade vascular 

e excisão completa da neoplasia com margens cirúrgicas amplas (Mueller et al., 2007). 

A presença de metástases no exame radiográfico com diâmetro superior a 1 cm é indicativa 

de mau prognóstico, motivo pelo qual o período de sobrevivência pouco aumenta, inclusive 

com a realização de quimioterapia (Garzotto & Berg, 2003; Couto, 2008a). Num estudo 

retrospectivo de 228 casos de osteossarcoma, a presença de metástases em linfonodos 

regionais foi rara (4,4%). No entanto, nos casos em que estava presente, o tempo médio de 

sobrevivência foi significativamente inferior (48 dias), relativamente a animais em que estava 

ausente (238 dias) (Hillers, Dernell, Lafferty, Withrow & Lana, 2005). 

O doseamento da concentração sérica da fosfatase alcalina constitui claramente outro 

indicador de prognóstico no osteossarcoma. A sua elevação sérica pré-cirúrgica, seja na sua 

forma total ou especificamente na isoenzima do tecido ósseo (valor superior a 110 U/L ou 23 

U/L, respectivamente), é indicativo de mau prognóstico, com um curto período de 

sobrevivência e remissão neoplásica, tendo sido confirmada por diferentes autores 

(Garzotto, Berg, Hoffmann & Rand, 2000; Kirpensteijn et al., 2002c). Um outro estudo 

sugere que a não diminuição do valor sérico de fosfatase alcalina, num período de 40 dias 

após realização da terapêutica cirúrgica, está igualmente associado a mau prognóstico 

(Endicott, 2003). 

É controverso se a presença de diferentes características histológicas e subclassificações 

da neoplasia traduzem diferenças reais no comportamento maligno e, consequentemente, 

no prognóstico (Dernell et al., 2007; Peppler et al., 2009). De acordo com alguns autores, o 

osteossarcoma fibroblástico poderá ter um prognóstico mais favorável relativamente a 

outros subtipos. Em contrapartida, o osteossarcoma telangiectásico está associado a 

prognóstico fatal (Slayter et al., 1994; Thompson & Pool, 2002; Thompson, 2007). 

Loukopoulos & Robinson, (2007) demonstraram existir uma correlação entre o 

comportamento de metastização e o estadiamento histológico da neoplasia com base na 

avaliação do índice mitótico, grau de necrose e pleomorfismo nuclear. A classificação da 

neoplasia no estádio I ou II está associada a prognóstico reservado. Animais com 

estadiamento em grau III têm geralmente um pior prognóstico, comparativamente a 

canídeos com graus inferiores (Kirpensteijn et al., 2006). No entanto, o seu tempo de 

sobrevivência pode ser muito diferente. Num estudo retrospectivo de 90 casos em estádio 

III, o tempo médio de sobrevivência foi 76 dias. Contudo, o intervalo de tempo registado 

nestes animais foi muito variado (0 a 1583 dias) (Boston, Ehrhart, Dernell, Lafferty & 

Withrow, 2006). 

Outro indicador de prognóstico relevante, é a vascularização da neoplasia. Um estudo 

observou que animais com metastização precoce, tinham uma densidade vascular da 

neoplasia primária significativamente superior, relativamente àqueles que não exibiam o 

comportamento metastático agressivo (Mueller et al., 2007). 
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A remoção cirúrgica completa da neoplasia é considerada um indicador de prognóstico para 

o tempo de sobrevivência. Canídeos com excisão de margens cirúrgicas incompletas têm 

7,7 vezes maior probabilidade de desenvolver metástases relativamente a animais com 

excisão ampla. Animais com remoção cirúrgica incompleta da neoplasia têm 4,2 vezes 

maior probabilidade de morte associada à neoplasia (Wallack et al., 2002). Igualmente, o 

não cumprimento completo do protocolo de quimioterapia, demonstrou uma correlação 

negativa com o tempo de sobrevivência e recidiva local, embora não seja um indicador de 

prognóstico (Withrow et al., 2004). 

Outros indicadores importantes foram referidos, mas nem sempre observados de forma 

generalizada ou aceites por diferentes autores. Incluem-se a idade, peso corporal, 

localização do tumor, diâmetro tumoral e volume (Loukopoulos et al., 2003a).  

A influência da idade no prognóstico do osteossarcoma apendicular é contraditória. Esta é 

considerada um factor negativo em animais jovens por a neoplasia aparentemente, exibir 

um comportamento biológico mais agressivo. Por outro lado, a idade em animais mais 

velhos pode ter um impacto negativo no tempo de sobrevivência, devido a menor 

susceptibilidade à quimioterapia ou a uma menor resistência ao desenvolvimento de doença 

metastática (Liptak et al., 2006; Mueller et al., 2007).    

As diferentes localizações das lesões neoplásicas parecem não determinar diferenças muito 

significativas no prognóstico (Dernell et al., 2007). Contudo, alguns autores referiram que 

animais com osteossarcoma do rádio, exibiram um período de remissão e tempo de 

sobrevivência superior, relativamente à neoplasia noutras localizações (Bacon et al., 2008). 

Igualmente, o osteossarcoma da extremidade proximal do úmero foi associada a um tempo 

de sobrevivência reduzido (Mueller et al., 2007). Todavia, os autores partilham da opinião de 

que estas observações requerem uma investigação mais pormenorizada (Mueller et al., 

2007; Bacon et al., 2008). 

Vários estudos sugerem que um maior diâmetro da neoplasia, assim como a sua ocorrência 

em animais de elevado tamanho corporal, estão associados a pior prognóstico (Lascelles et 

al., 2005; Bacon et al., 2008). Contudo, até à data desconhece-se se animais com 

osteossarcoma de diâmetro elevado, têm maior probabilidade de desenvolvimento de 

metástases pulmonares, relativamente a canídeos com neoplasia de dimensão reduzida 

(Bacon et al., 2008). 

11.1 – Indicadores moleculares de prognóstico: 

A relação entre o tempo de sobrevivência e a presença de um índice elevado de proteína 

p53 está ainda por determinar, podendo vir a ser um indicador adicional na avaliação do 

prognóstico (Loukopoulos et al., 2003a). A mutação no gene p53 foi associada a resistência 

à quimioterapia, tendo sido demonstrado resistência in vitro à cisplatina (Endicott, 2003). 
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O aumento da expressão do gene Ezrin foi correlacionado com um período de remissão 

mais curto (136 dias), relativamente a animais com um índice inferior de proteína Ezrin (280 

dias) (Khanna et al., 2001; Dernell et al., 2007; Mueller et al., 2007). 

Igualmente, o aumento da expressão do gene supressor tumoral WT1, foi associado a um 

prognóstico negativo em diversas neoplasias em pacientes humanos, inclusive no 

osteossarcoma. No entanto, foi observado a sua delecção na raça Rottweiler. Até à data, 

não é ainda claro se as características de diferentes raças estão associadas a diferenças no 

prognóstico. Será interessante clarificar se a sua inactivação confere vantagem no 

prognóstico para esta raça (Thomas et al., 2009). 

Mullins et al., (2004) observaram que o aumento expressivo da cicloxigenase-2 (COX-2) em 

células neoplásicas poderá estar associado a uma forma de osteossarcoma mais agressiva 

e, consequentemente, associada a mau prognóstico.  

O doseamento de marcadores de reabsorção óssea, anteriormente referido a respeito do 

diagnóstico, poderá ser utilizado na avaliação da resposta ao tratamento. A sua medição em 

pacientes oncológicos comprovou o desenvolvimento de metástases previamente à 

evidência de alterações radiográficas. Igualmente, a diminuição da concentração destes 

marcadores correlacionou-se com a eficiência da terapêutica paliativa instituída e com a 

excisão da neoplasia primária (Lacoste et al., 2006; Lucas et al., 2008). 

No entanto, os estudos realizados em medicina veterinária que aprofundam e demonstram o 

seu valor como indicador terapêutico são ainda escassos (Lucas et al., 2008). 

Apesar de já enunciado o valor prognóstico da fosfatase alcalina, ainda nenhum estudo em 

medicina veterinária, caracterizou outros marcadores de actividade osteoblástica 

(osteocalcina, procolagénio I N-péptido e procolagénio I C-péptido) que se encontram 

alterados à semelhança do que acontece em pacientes humanos (Lucas et al., 2008). 

No futuro, novos estudos permitirão não só aferir a importância destes marcadores como 

meio de diagnóstico, mas também como forma de avaliar a resposta à terapêutica paliativa 

instituída e apreciação do prognóstico (Lacoste et al., 2006; Lucas et al., 2008). 
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Parte III – Estudo das alterações no metabolismo de carbohidratos em 
pacientes com Osteossarcoma  

1 – Introdução 

A neoplasia primária e a presença de metástases, podem alterar o metabolismo dos tecidos 

aos quais estão associadas e igualmente induzir alterações distantes à sua localização. São 

designados síndromes paraneoplásicos. A sua etiologia é ainda desconhecida, mas poderá 

estar relacionada com a produção de proteínas, hormonas ou toxinas por células 

neoplásicas (Liptak, 1997; Bergman, 2007). 

Só recentemente têm vindo a ser estudados em detalhe as alterações metabólicas 

presentes em canídeos e em pacientes humanos com doenças neoplásicas (Kazmierski et 

al., 2001).  

A mánutrição e a caquexia são exemplos de alterações sistémicas frequentes e com 

importância em doentes oncológicos. A perda de peso crónica pode estar associada aos 

efeitos do protocolo de quimioterapia em curso (anorexia, vómito, náusea), mas pode 

igualmente estar presente por alterações no metabolismo de proteínas, lípidos e 

carbohidratos (Ogilvie & Vail, 2001). Estas alterações contribuem para a caquexia em 

doentes oncológicos, uma síndrome paraneoplásica complexa. Os animais afectados 

exibem uma perda de peso crónica involuntária, ainda que haja um fornecimento energético 

adequado e persistindo mesmo no período de remissão neoplásica. As alterações 

metabólicas estão presentes previamente à detecção de perda de peso e persistem após 

instituição da terapêutica, o que dificulta a sua reversão (Ogilvie & Vail, 2001; Bergman, 

2007). 

A sua ocorrência foi documentada tanto em medicina humana como em medicina 

veterinária, embora a sua prevalência em canídeos com doença neoplásica seja ainda 

desconhecida. Contudo, diversos autores consideram que esta síndrome poderá ter uma 

importância superior em animais relativamente à sua presença em pacientes humanos 

(Liptak, 1997; Bergman, 2007). A sua ocorrência poderá estar associada à diminuição de 

imunidade, inibição dos mecanismos de regeneração e aumento da morbilidade associada à 

terapêutica anti-neoplásica (Liptak, 1997). 

Até à data, poucos estudos avaliaram as possíveis alterações metabólicas em canídeos com 

osteossarcoma. 

Mazzaferro et al., (2001) observaram alterações no metabolismo de proteínas em 15 

canídeos com osteossarcoma sem a presença de anorexia. A resposta normal à diminuição 

da ingestão de proteína está alterada nestes pacientes, tendo-se observado diminuição da 

síntese de proteína e perda urinária simultânea de azoto, com consequente equilíbrio 

negativo. O aumento progressivo da síntese por células neoplásicas traduz-se numa 

competição com o hospedeiro, com consequente diminuição da síntese de proteínas 

musculares. Mazzaferro et al., (2001) observaram que em canídeos com osteossarcoma, a 
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síntese proteica permaneceu baixa após a remoção da neoplasia primária, assim como a 

perda urinária de azoto se manteve inalterada. Nestes pacientes, o aumento do catabolismo 

de proteínas musculares com fins energéticos poderá reflectir uma perda de massa 

muscular grave. 

Embora não tenha sido estudada a alteração no metabolismo de lípidos em osteossarcoma, 

este é uma causa frequente de caquexia em animais com neoplasia maligna. A diminuição 

da síntese de lípidos e o aumento da sua degradação pode contribuir para a depleção das 

reservas de tecido adiposo (Davenport, Roudebush, Morris, 2004). 

2 – Objectivos 

Documentar as alterações no metabolismo de carbohidratos em canídeos com 

osteossarcoma, previamente e posteriormente à excisão cirúrgica da neoplasia. 

3 – Material e Métodos 

 População em estudo: canídeos que se apresentem no Hospital Escolar da 

Faculdade de Medicina Veterinária (UTL) no período compreendido entre Outubro de 

2008 e Abril de 2009; 

 O doseamento de Lactato e Insulina deverá ser realizado pré-cirurgicamente, e 6 

semanas após a cirurgia;  

 Recolha de amostras sanguíneas num grupo de pacientes com neoplasia maligna 

após teste de estimulação com glucose em diferentes momentos: 5, 30 e 60 minutos; 

 A medição de lactato e insulina deverá ser efectuada o mais rapidamente possível ou 

as amostras deverão ser armazenadas;  

 Registo dos valores obtidos para posterior análise (Folha de registo – ANEXO IV); 

 A recolha de amostras e medições dos valores de lactato e insulina deverá ser 

realizada, preferencialmente, por apenas um operador. 

 Utilização de seringa/cateteres esterilizados. 

 

Grupo Teste: selecção de um conjunto não inferior a 5 canídeos com neoplasia maligna – 

osteossarcoma: 

Critérios de inclusão: 

 Animais cuja opção terapêutica seja a excisão cirúrgica da neoplasia; 

 Animais que realizaram idealmente biopsia óssea para diagnóstico definitivo; 

 Animais com diagnóstico presuntivo com base em história clínica, exame físico e 

exames imagiológicos (exame radiográfico, tomografia axial computorizada); 

 Exames complementares (hemograma, bioquímicas sanguíneas) sem alterações 

dignas de registo; 

 Animais com idade superior a 5 anos e peso vivo superior a 5 kg; 
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Critérios de exclusão: 

 Animais que iniciaram quimioterapia ou realizaram terapêutica com anti-inflamatórios 

esteróides num período inferior a 30 dias à data da sua apresentação; 

 Animais que apresentam outras doenças associadas: insuficiência renal, doenças 

endócrinas, Insuficiência Hepática; 

 Animais com historial de doenças sistémicas; 

 Não cumprimento do protocolo estabelecido; 

 Evidência clínica de caquexia. 

4 – Protocolo Experimental 

1. Realização de exames complementares: Análises Sanguíneas (Hemograma e 

Bioquímicas sanguíneas – Ureia; Creatinina; ALT; FAS); Exames imagiológicos 

(exame radiográfico e/ou Tomografia axial computorizada); Biopsia da lesão (se 

possível); 

2. Colheita de amostras sanguíneas, após período de jejum de 12 horas; 

3. Administração endovenosa de 500mg/kg de Dextrose 30% durante um período de 30 

segundos; 

4. Recolha de amostras sanguíneas após 5, 30 e 60minutos efectuando a medição e 

registo do valor de lactato em aparelho de medição Accutrend plus® e insulina em 

laboratório especializado; 

5. Executar os procedimentos cirúrgicos adequados à excisão de todas as lesões 

neoplásicas; 

6. Seis semanas após a cirurgia, novo doseamento de lactato e insulina em jejum de 12 

horas, e após administração de 500 mg/kg de Dextrose 30%. 

5 – Resultados 

Durante o período de estágio no Hospital Escolar da FMV-UTL foram presenciados seis 

casos clínicos de osteossarcoma em canídeo. Quatro casos de osteossarcoma apendicular 

localizados no membro torácico e dois casos em membros pélvicos.  

Dois casos prosseguiram o tratamento paliativo, ponderando a realização de amputação 

cirúrgica no médico veterinário de origem.  

Adicionalmente, dois canídeos foram examinados para uma segunda opinião, mas 

previamente medicados com anti-inflamatórios esteróides e excluídos deste estudo. 

Igualmente, prosseguiram terapêutica paliativa ambulatória. Num destes animais, foi 

realizada biopsia óssea e confirmado o diagnóstico de osteossarcoma. Posteriormente, 39 

dias após o início da terapêutica paliativa houve evidência da presença de metastização 

pulmonar ao exame radiográfico e estabelecido um protocolo de quimioterapia com 
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carboplatina e doxorrubicina (Hospital Escolar FMV-UTL). Contudo, sua realização foi 

incompleta tendo apenas sido instituída uma administração de carboplatina. 

Num outro caso clínico a amputação foi considerada contra-indicada, devido à localização 

da neoplasia no membro torácico, num animal de peso corporal elevado e raça São 

Bernardo. 

Em apenas um caso foi instituída a terapêutica cirúrgica e cumprido o protocolo 

estabelecido, descrevendo-se este caso clínico em pormenor. As principais observações, 

relevantes nos diversos casos resumem-se em anexo (ANEXO V). 

 

Caso Clínico – “Kilas” 

O “Kilas”, um canídeo macho inteiro de 11 anos de raça indeterminada (27,3 kg), 

apresentou-se para consulta geral no Hospital Escolar da FMV-UTL (Figura 44). Sem 

antecedentes médico-cirúrgicos relevantes, apresentava-se correctamente vacinado e 

desparasitado (internamente e externamente). 

Vinte dias previamente ao momento da consulta, os proprietários referem episódio 

traumático (queda) com posterior história de claudicação a frio no membro pélvico esquerdo, 

sem outras alterações no comportamento (normodipsia e normofagia). 

Figura 44 – “Kilas” aquando da consulta pré-cirúrgica (imagem original, serviço de 
Medicina Interna FMV-UTL). 

 

Ao exame físico o “Kilas” apresentava-se ambulatório, alerta e responsivo, com um bom 

estado geral e ligeiramente obeso. A avaliação da marcha revelou claudicação notória do 

membro pélvico esquerdo, sem apoio deste. Ao exame ortopédico o animal exibiu dor à 

palpação da articulação fémoro-tíbio-patelar, não sendo notória a tumefacção do membro. 

O osteossarcoma foi considerando um dos diagnósticos diferenciais, assim como afecções 

ortopédicas compatíveis com história de trauma. Procedeu-se à realização de exames 

radiográficos à articulação em causa (Figura 45).  
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Figura 45 – Exame radiográfico à articulação fémoro-tíbio-patelar do membro pélvico 
esquerdo (“Kilas”) (imagem original, serviço de Imagiologia FMV-UTL). 

 

Legenda: Observam-se lesões de lise do tecido de ósseo cortical e trabecular e ligeira proliferação 

óssea na extremidade distal do fémur. A) Projecção latero-lateral esquerda; B) Projecção dorso-

plantar; 

 

As lesões radiográficas observadas são compatíveis com a presença de neoplasia óssea, 

contudo não foi perseguido o diagnóstico definitivo por biopsia, valorizando-se sem demora 

a instituição de uma terapêutica cirúrgica (amputação). O proprietário mostrou-se disponível 

a seguir essa linha terapêutica, tendo sido realizados posteriormente exames radiográficos 

ao tórax sem evidência de metastização pulmonar (Figura 46), análises sanguíneas pré-

cirúrgicas (hemograma e bioquímicas sanguíneas anexo VI) sem alterações dignas de 

registo e traçado electrocardiográfico (normal). 

 

Figura 46 – Exame radiográfico do tórax sem evidência de metastização pulmonar 
“Kilas” (imagem original, serviço de Imagiologia FMV-UTL). 

 

A B 
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Pré-cirurgicamente foi recolhida uma amostra sanguínea após 12 h de jejum e doseado o 

valor sérico de lactato. De seguida, realizou-se o teste de estimulação com glucose tendo 

sido recolhidas amostras sanguíneas aos 5, 30 e 60 minutos para novo doseamento (tabela 

10). Procedeu-se à indução anestésica com tiopental e manutenção anestésica com 

isoflurano. Realizou-se a amputação cirúrgica do membro pélvico esquerdo (Figura 47). 

 

Tabela 10 – Doseamento de Lactato e Insulina pré-cirurgicamente ("Kilas"). 

 

Figura 47 – Amputação cirúrgica do membro pélvico esquerdo ("Kilas") (imagem 
original, serviço de Cirurgia FMV-UTL). 

 

O período pós-operatório do “Kilas” decorreu sem complicações, tendo sido instituída uma 

terapêutica paliativa (carprofeno e tramadol). A recuperação do “Kilas” e a adaptação à 

marcha em três membros foi célere manifestando bom estado geral. 

O membro pélvico removido foi enviado para análise histopatológica, confirmando o 

diagnóstico presuntivo, sendo classificado como osteossarcoma fibroblástico (Figura 48). 

Teste de estimulação com glucose 

Valores de Lactato recolhidos: Valores de Insulina recolhidos: 

 Antes da 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

1.9 mmol/L 

Antes 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

12.6 mU/L   

Após a 

administração 

dextrose: 

5 min 2.4 mmol/L 
Após 

administração 

dextrose: 

5 min 83.6 mU/L 

30 min 1.8 mmol/L 30 min 25.8  mU/L 

60min 2.1 mmol/L 60min 5.10  mU/L 
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Figura 48 – Aspecto Histopatológico de osteossarcoma fibroblástico ("Kilas") 
(imagem original, Laboratório de Anatomia Patológica FMV-UTL). 

 

Legenda: Em A) observam-se feixes multidireccionados de células neoplásicas, fibroblastos 

(Ampliação 100x); Em B) observa-se em maior ampliação células neoplásicas com deposição de 

substância osteóide (Ampliação 400x). 

 

Decorridas seis semanas após a cirurgia, o “Kilas” apresentava-se em bom estado geral e 

sem alterações dignas de registo (normofagia e normodipsia), à excepção de uma ligeira 

escoriação cutânea na zona pélvica por decúbito. Realizou-se um novo teste de 

estimulação, completando o protocolo estabelecido (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Doseamento de Lactato e Insulina 6 semanas após a cirurgia ("Kilas"). 

 

A instituição de um protocolo de quimioterapia foi proposto ao proprietário, no entanto este 

declinou esta opção terapêutica. 

Até à data (14/10/2009) o “Kilas” apresenta-se em bom estado geral, sem história de 

alterações respiratórias ou alterações de peso. Até ao momento, perfaz um tempo de 

remissão e sobrevivência de 218 dias. 

Teste de estimulação com glucose – Após cirurgia (6 semanas) 

Valores de Lactato recolhidos: Valores de Insulina recolhidos: 

 Antes da 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

2.5 mmol/L 

Antes 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

9.8 mU/L 

Após a 

administração 

dextrose: 

5 min 2.8 mmol/L 

Após 

administração 

dextrose: 

5 min 71.0 mU/L 

30 min 2.3 mmol/L 30 min 10.6 mU/L 

60min 1.4 mmol/L 60min 6.70 mU/L 

A B 
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6 – Discussão 

Diversas limitações estiveram presentes na execução do protocolo descrito. Embora o 

número de horas de serviço hospitalar tenha sido cumprido e ultrapassado o mínimo 

estipulado, o número de casos presenciado foi reduzido (6 casos) tendo em vista a 

realização deste estudo. Igualmente, nem sempre foi possível o acompanhamento da 

evolução de cada caso clínico. O Hospital Escolar da FMV-UTL presta serviços de 

referência (consulta de neurologia e ortopedia, entre outros) recebendo por vezes casos 

clínicos para uma segunda opinião. Contudo, a decisão do proprietário na instituição da 

terapêutica e posterior acompanhamento, pode recair no médico veterinário de origem, por 

razões de comodidade.  

A maior limitação observada neste estudo e consequentemente no maneio terapêutico 

destes animais, foi a fraca aceitação da amputação cirúrgica como terapêutica anti-

neoplásica (apenas um caso). De facto, a maior parte dos proprietários reage negativamente 

quando esta opção terapêutica é sugerida, preferindo frequentemente o tratamento paliativo. 

Cabe ao médico veterinário explicar e fundamentar os benefícios desta cirurgia na falta de 

outras opções, sugerindo-se a exibição de vídeos de animais amputados em perfeito bem-

estar. Contudo, salienta-se a importância de não existir um maneio terapêutico “correcto” e 

outro “errado”. É importar informar o proprietário de que a sua decisão em perseguir 

diferentes opções terapêuticas, tem em conta diferentes objectivos terapêuticos: terapêutica 

paliativa privilegia o controlo da dor, não sendo seu objectivo alterar a progressão da 

doença; terapêutica cirúrgica em associação a quimioterapia tem por objectivo prolongar o 

tempo de sobrevivência, procurando prevenir e erradicar a presença de metástases ocultas, 

numa neoplasia com elevada probabilidade de metastização. 

Outro critério de difícil realização é a não prescrição de medicação anti-inflamatória a estes 

animais. É necessário o maneio adequado da dor, sendo questionável do ponto de vista de 

bem-estar, a decisão de não realizar terapêutica paliativa pré-cirurgicamente, embora a sua 

instituição altere os valores séricos de lactato. 

A medição de lactato aquando da colheita poderá ser influenciada pela actividade muscular, 

no entanto considera-se que as variações são mínimas quanto ao local de colheita. De 

acordo com Stevenson et al., (2007), verificam-se aumentos de 0.2 mmol/L na concentração 

sérica de lactato à temperatura ambiente a cada 30 minutos. Este facto foi tido em conta, 

manuseando-se as amostras colhidas com um cuidado acrescido.  

A respeito do único animal em que foi possível dosear a concentração sérica de lactato, os 

resultados obtidos encontram-se dentro do intervalo estabelecido como normal em canídeos 

adultos (< 2,6 mmol/L) (Savigny, 2006; Stevenson et al., 2007), não sendo evidentes 

alterações no metabolismo de carbohidratos. Igualmente, os valores de insulina 

determinados encontram-se dentro do intervalo pré-estabelecido (5 – 28 mU/L), à excepção 

dos valores obtidos aos 5 minutos após administração de dextrose a 30%. A elevação dos 

http://www.compendiumequine.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&nm=&type=staff&mod=Employee+Directory&mid=CFACFA0B6DF74CD5A43A610DE1AF2942&AudID=43A035C1ADDF4F5F823E087E3BEE4975&tier=3&sfid=DB823C14C0324A86BCD40B2499564A2F
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valores de insulina neste período (83.6 mU/L e 71.0 mU/L pré-cirurgicamente e após a 

cirurgia, respectivamente) pode ser explicada como uma resposta fisiológica normal à 

elevação da concentração sérica de glucose. 

Uma das principais alterações em doentes com neoplasia é a alteração do metabolismo de 

carbohidratos, mesmo sem evidência clínica de caquexia. Ogilvie et al., (1992) demonstrou 

que existia a diminuição da sensibilidade à insulina, aumento da oxidação da glucose, e 

aumento da gluconeogénese em canídeos com linfoma, à semelhança do que foi observado 

em pacientes humanos. 

Os mesmos autores realizaram um estudo posterior em diversas neoplasias não-

hematopoiéticas, incluindo 39 canídeos com osteossarcoma. Nestes pacientes foram 

doseados os valores de glucose, lactato e insulina pré e após teste de estimulação com 

glucose. Os valores pré-cirúrgicos de glicémia foram similares ao do grupo controlo, contudo 

hiperlactémia e hiperinsulinémia foram referidas no grupo de animais doentes (Ogilvie et al., 

1997). O doseamento posterior, realizado seis semanas após excisão cirúrgica da massa 

neoplásica, não diminuiu significativamente a concentração sérica de lactato e insulina 

(Ogilvie et al., 1997). 

Nestes pacientes, o metabolismo de carbohidratos é dramaticamente alterado por as células 

neoplásicas metabolizarem preferencialmente a glicose por via anaeróbia, sendo o lactato o 

produto final de uma cascata complexa de reacções (Ogilvie & Vail, 2001). Uma porção 

parcial desse lactato é libertada e novamente convertida em glucose no fígado (Ciclo de 

Cori) com um custo energético acrescido, o que representa uma forma ineficaz de 

fornecimento de energia às células do organismo, relativamente à via aeróbia. Como 

consequência de ciclos de conversão de glucose ineficazes, o equilíbrio energético final é 

positivo para as células neoplásicas, mas negativo para o hospedeiro (Ogilvie & Vail, 2001). 

A origem da hiperlactémia nestes pacientes, após a instituição da terapêutica anti-

neoplásica, não foi ainda determinada. Em pacientes humanos foi observado o aumento da 

glicólise anaeróbia, podendo assim estar presente um mecanismo similar. Uma hipótese 

sugere que a presença de células neoplásicas remanescentes, seja responsável pela 

produção de lactato. Através de mecanismos insensíveis ao controlo do hospedeiro, estas 

células asseguram a metabolização anaeróbia da glicose como referido, com subsequente 

aumento de lactato. Quando a sua produção excede a sua metabolização hepática, surge 

hiperlactémia (Ogilvie et al., 1997; Ogilvie & Vail, 2001). O equilíbrio energético negativo 

pode traduzir-se num aumento de 20% das necessidades diárias de manutenção, à 

semelhança do que foi observado em pacientes humanos (Ogilvie et al., 1997; Mazzaferro et 

al., 2001). 

O mecanismo pelo qual está presente hiperinsulinémia não foi igualmente esclarecido. 

Poderá ser devido a um aumento da secreção pancreática, ou uma alteração nos receptores 

celulares. Estudos realizados em pacientes humanos e cobaios, sugerem que a elevação de 
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ácidos gordos livres e lipoproteínas, assim como outras alterações metabólicas, poderão ser 

responsáveis pela insensibilização dos receptores (Ogilvie et al., 1997). 

Em ambos os estudos a glicémia foi similar entre o grupo de animais doentes e o grupo 

controlo (Ogilvie et al., 1992; Ogilvie et al., 1997). Embora tenha sido referido a ocorrência 

de intolerância à glucose, em pacientes humanos com neoplasias sarcomatosas, a glicémia 

pode ser influenciada por diversos factores (Ogilvie et al., 1997). As características 

histológicas da neoplasia ou o grau de caquexia clinicamente evidente ao momento de 

doseamento de glucose, podem condicionar os valores de glicémia nestes pacientes 

(Ogilvie et al., 1997).  

Ao contrário dos estudos anteriores, Mazzaferro et al., (2001) observou o aumento de 

glicose pré e pós-cirúrgico em osteossarcoma, mesmo sem a evidência de sinais de 

caquexia, relativamente ao grupo controlo de animais saudáveis. A sua origem poderá estar 

na conversão consecutiva pelo ciclo de Cori já referido, ou por gluconeogénese hepática.  

Kazmierski e colaboradores (2001), referiram alterações na concentração de zinco, crómio e 

ferro, em canídeos com osteossarcoma previamente à instituição de terapêutica anti-

neoplásica.  

A origem da deficiência em zinco observada nestes pacientes é desconhecida, embora 

possa estar associada à ingestão diária inadequada ou má absorção. A sua baixa 

concentração foi associada a um estado de catabolismo e aumento de caquexia. 

Adicionalmente, a sua diminuição afecta a capacidade de regeneração celular e a 

imunidade, favorecendo o desenvolvimento de células neoplásicas. Como tal, a 

suplementação de zinco será benéfica na terapêutica, em particular em pacientes com 

imunossupressão e baixa concentração sérica (Kazmierski et al., 2001).  

A diminuição da concentração sérica de ião crómio foi também observada. A presença deste 

ião promove uma melhor resposta à presença de glucose, favorece a ligação da insulina às 

células, aumentando os receptores desta e respectiva fosforilação. Como tal, em casos com 

má condição corporal, em que há evidência de alterações no metabolismo de carbohidratos, 

a suplementação com crómio poderá melhorar a sensibilidade à insulina, com subsequente 

controlo na hiperinsulinémia e hiperlactémia (Kazmierski et al., 2001). Neste estudo, os 

animais demonstraram ainda a diminuição da concentração sérica de ferro. A presença de 

inflamação ou neoplasia, pode alterar os sinais transmitidos a macrófagos, estimulando a 

retenção de ferro e diminuindo a sua entrega à medula para síntese de hemoglobina. O 

sequestro deste ião tem assim uma importância dupla: por um lado, não estando na sua 

forma livre, previne lesões oxidativas e fica indisponível para o uso por células neoplásicas; 

por outro, poderá ser o mecanismo que justifique a presença de anemia em pacientes com 

doenças neoplásicas (Kazmierski et al., 2001). Contudo, um estudo recente em 91 canídeos 

com osteossarcoma, demonstrou que a prevalência de anemia não só é baixa, como a sua 
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presença nestes pacientes não foi associada a redução no tempo de remissão neoplásico 

ou tempo de sobrevivência (Miller et al., 2009). 

6.1 – Recomendações terapêuticas em pacientes com alterações metabólicas 

Uma vez que as células neoplásicas utilizam preferencialmente a glucose como fonte de 

energia, o objectivo da terapêutica nutricional consiste em diminuir a proliferação destas, 

através da restrição deste substrato (Wakshlag & Kallfelz, 2008). Sendo os carbohidratos a 

principal fonte de energia na maioria das dietas, estes contribuem para síntese de lactato. É 

assim benéfico para a reversão das alterações metabólicas na presença de caquexia, o 

fornecimento de uma dieta pobre em carbohidratos solúveis e suplementada com proteína 

de elevada digestibilidade. Devem ser preferidas dietas ricas em proteína (> 35% de matéria 

seca) e lípidos (> 25% de matéria seca) e baixas em carbohidratos (< 25% de matéria seca) 

(Davenport, et al., 2004; López & Mejía, 2006; Wakshlag & Kallfelz, 2008). 

Os ácidos gordos omega-3 têm sido associados a uma variedade de benefícios para a 

saúde, tendo sido demonstrado por diversos estudos a sua mais-valia no aumento do tempo 

de sobrevivência de pacientes com neoplasia (Davenport, et al., 2004). A sua utilização 

demonstrou normalizar os valores de lactato e aumentar o tempo médio de remissão e 

sobrevivência em canídeos com linfoma (Ogilvie et al., 2000). Igualmente foi demonstrada a 

sua influência na actividade de metaloproteinases, podendo alterar a progressão neoplásica 

ou modificar os mecanismos de metastização (Davenport, et al., 2004). 

A suplementação com agentes anti-oxidantes (vitamina C, vitamina E, selénio) foram 

associados à diminuição do risco de desenvolvimento neoplásico, contudo a sua mais-valia 

é direccionada à prevenção e não ao maneio terapêutico (Wakshlag & Kallfelz, 2008). 

Será interessante avaliar em estudos futuros em canídeos com osteossarcoma, o efeito 

combinado destas alterações dietéticas com diferentes terapêuticas anti-neoplásicas. 

 

Embora não tenha sido demonstrado evidência clínica de alterações no metabolismo de 

carbohidratos no único paciente deste estudo, poderá ser recomendado a instituição de uma 

dieta apropriada para prevenção de caquexia. Para além disso e como referido 

anteriormente, o osteossarcoma fibroblástico está associado a melhor prognóstico de 

acordo com alguns autores (Slayter et al., 1994; Thompson & Pool, 2002; Thompson, 2007). 

Por isso, embora o maneio terapêutico instituído não tenha contemplado a realização de um 

protocolo de quimioterapia, este animal poderá ter um período de sobrevivência superior, 

relativamente a animais com outro subtipo histopatológico de osteossarcoma. 
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Conclusão 

Como demonstrado, a contínua investigação em canídeos como modelo comparativo para o 

osteossarcoma desde os finais da década de 70, tem vindo a permitir novos conhecimentos 

científicos acerca da biologia desta neoplasia, assim como o desenvolvimento e a aplicação 

de um leque diversificado de opções na terapêutica anti-neoplásica.  

No entanto, ainda estão em falta verdadeiras estratégias preventivas, uma vez que não 

foram ainda totalmente esclarecidos os mecanismos oncogénicos subjacentes ao 

osteossarcoma em canídeos. A identificação apurada dos factores de risco efectivamente 

envolvidos no processo oncogénico, na progressão neoplásica e na resposta ao tratamento, 

melhora em muito a compreensão desta neoplasia. 

O facto de diferentes vias moleculares estarem envolvidas na patogenia da neoplasia 

enfatiza a necessidade do seu conhecimento pormenorizado. O modo como interagem com 

o desenvolvimento e progressão neoplásica, permitirá no futuro um diagnóstico rigoroso, o 

estabelecimento de um prognóstico mais exacto e a aplicação de novas terapêuticas 

dirigidas a elementos-chave destas vias. 

Esta neoplasia nestes pacientes não deve ser visto como uma sentença de morte. Foram 

enumerados diversas opções terapêuticas, que devem ser propostas ao proprietário, 

proporcionando-lhe diferentes opções, em função do estado de saúde do animal, do custo e 

da sua disponibilidade. Sempre que se considere necessário, estes pacientes devem ser 

referenciados a clínicos especializados, principalmente quando não se dispõe dos meios 

necessários ao correcto maneio terapêutico do osteossarcoma. 

A realização da terapêutica paliativa farmacológica, radioterapia paliativa ou apenas cirurgia, 

diferem de forma mínima quanto ao tempo de sobrevivência, a não ser que seja instituído 

um protocolo de quimioterapia. Por sua vez, a quimioterapia sem realização de cirurgia não 

demonstra benefício acrescido relativamente à terapêutica paliativa. Por isso, a escolha da 

opção terapêutica mais adequada a cada caso, não deve ser restringida a apenas a uma 

das enunciadas anteriormente. A conjugação de várias técnicas demonstrou benefícios no 

tempo de sobrevivência destes animais. 

Um facto importante observado na consulta dos diversos estudos científicos para a 

realização desta dissertação, é a avaliação do tempo de sobrevivência. Este poderá não ser 

o parâmetro ideal em estudos clínicos em pacientes veterinários com doença oncológica, 

pois é muitas vezes afectado pelo momento em que o proprietário antecipa a eutanásia do 

animal e abrevia o seu tempo de vida. O tempo de remissão da neoplasia é um parâmetro 

de avaliação mais fidedigno e realista. 

Por fim, não tendo sido possível demonstrar e estudar em pormenor as alterações no 

metabolismo de carbohidratos, esta forma de má-nutrição resultante de desequilíbrio 

nutricional pode contribuir para a diminuição de qualidade de vida, diminuição da resposta 

ao tratamento e até aumento da mortalidade comparativamente a animais que não exibem 
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estas alterações. É assim necessária a intervenção terapêutica para assegurar a qualidade 

de vida e a resposta ao tratamento adequada nestes pacientes. 
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ANEXO I – Resumo dos protocolos quimioterápicos referidos 

Fármaco 

quimioterápico / 

referência 

Regime terapêutico 
Nº de 

Animais 

Tempo de 

remissão 

neoplásico 

(dias) 

Tempo de 

sobrevivência 

(dias) 

Comentários 

Cisplatina 

(Dernell et al., 

2007) 

70 mg m
-2

 IV, a cada 

21 dias, 2 ciclos 
36 177–226 

262–282 

(1 ano de sobrev. 

38%–43%; 2 

anos de sobrev. 

16%–18%) 

Não se observou 

diferença no tempo 

de sobrevivência na 

administração pré e 

pós amputação 

cirúrgica 

Cisplatina 

(Dernell et al., 

2007) 

50 mg m
-2

 IV, a cada 

28 dias, até 9 ciclos 
16 Não referido 

413 

(1 ano de sobrev. 

62%) 

Animais com doses 

cumulativas 

demonstraram maior 

tempo de 

sobrevivência 

Carboplatina 

(Dernell et al., 

2007) 

Carboplatina 300 mg 

m
-2

 IV repetida a 

cada 21 dias até 4 

ciclos 

48 257 

321 

(1 ano de sobrev. 

35,4%) 

Dose máxima 

tolerada não foi 

definida 

Doxorrubicina 

(Dernell et al., 

2007) 

Doxorrubicina 30 mg 

m
-2

 IV repetida a 

cada 14 dias até 5 

ciclos 

35 Não referido 

366 

(1 ano de sobrev. 

50,5%; 2 anos de 

sobrev. 9,7%) 

A percentagem de 

necrose tumoral 

demonstrou estar 

associada ao 

prognóstico 

Doxorrubicina e 

Cisplatina 

alternadas 

sequencialmente 

(Barabas et al., 

2008) 

Doxorrubicina (30 

mg m
-2

 IV no dia 1) e 

Cisplatina (60 mg m
-2

 

IV no dia 21) 

repetidas 

sequencialmente a 

cada 21 dias (2 

ciclos) 

19 210 300 

Não se observou 

diferença no tempo 

de sobrevivência 

relativamente à 

administração 

apenas de cisplatina 

Doxorrubicina e 

Cisplatina 

consecutivas 

(Barabas et al., 

2008) 

Doxorrubicina  

(15-20 mg m
-2

 IV)  

2h depois Cisplatina  

(60 mg m
-2

 IV)   

102 Não referido 

345 

(1 ano de sobrev. 

48%; 2 anos de 

sobrev. 28%) 

Não se observou 

diferença no tempo 

de sobrevivência 

relativamente à 

administração 

apenas de cisplatina 

Doxorrubicina e 

Cisplatina 

alternadas em 24h 

(Barabas et al., 

2008) 

Doxorrubicina  

(15 mg m
-2

 IV)  

e 24h depois 

Cisplatina  

(50 mg m
-2

 IV) 

repetidas a cada 21 

dias até 4 ciclos 

35 Não referido 300 

Nível de toxicidade 

registado foi 

significativamente 

elevado 

(nefrotoxicidade em 

11%) 
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ANEXO I – Resumo dos protocolos quimioterápicos referidos (continuação) 

Fármaco 

quimioterápico / 

referência 

Regime terapêutico 
Nº de 

Animais 

Tempo de 

remissão 

neoplásico 

(dias) 

Tempo de 

sobrevivência 

(dias) 

Comentários 

Carboplatina e 

Doxorrubicina 

alternadas 

sequencialmente 

(Kent et al., 2004). 

 

Carboplatina (300 mg 

m
-2

 IV no dia 1) e 

Doxorrubicina (30 mg 

m
-2

 IV no dia 21) 

repetidas 

sequencialmente a 

cada 21 dias, 3 ciclos 

(6 tratamentos no total) 

32 227 

320 

(1 ano de sobrev. 

48%; 2 anos de 

sobrev. 18%) 

Inclui animais que 

realizaram 

diferentes 

terapêuticas cirúr 

gicas (amputação e 

cirurgia de 

conservação de 

membro) 

Carboplatina e 

Doxorrubicina 

consecutivas 

(Bayley et al., 

2003). 

 

Carboplatina (175 mg 

m
-2

 IV no dia 1) e 

Doxorrubicina (15 mg 

m
-2

 IV no dia 2) 

repetidas a cada 21 

dias, 4 ciclos 

24 195 235 

A dosagem para 

estes dois 

fármacos em 

combinação foi 

bem tolerada 

Carboplatina e 

Doxorrubicina 

alternadas 

sequencialmente 

(Bacon et al., 

2008) 

Carboplatina (300 mg 

m
-2

 IV no dia 1) e 

Doxorrubicina (30 mg 

m
-2

 IV no dia 21) 

repetidas 

sequencialmente a 

cada 21 dias, 3 ciclos 

50 202 258 

Não se observou 

diferença no tempo 

de sobrevivência 

relativamente à 

administração 

apenas de 

cisplatina 

Lobaplatina 

(Kirpensteijn et al., 

2002c) 

 

35 mg m
-2

 IV quatro 

administrações, a cada 

3 semanas, 

37 

1 ano de 

remissão em 

21,8% dos 

animais 

1 ano de 

sobrevivência 

31,8% 

Sem necessidade 

de diurese com 

este composto 

platinado; 

resultados 

ligeiramente 

inferiores aos 

protocolos com 

carboplatina ou 

cisplatina 
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ANEXO II – Principais fármacos no maneio paliativo do osteossarcoma (adaptado de 
Liptak et al., 2004c). 

Fármaco 

Analgésico 
Dosagem Comentários / efeitos adversos 

AINES  

Carprofeno 2.2 mg kg
-1

 q 12h PO 
Insuficiência renal, insuficiência hepática, ulceração 

gástrica, letargia 

   

Cetoprofeno 0.5 – 1.0 mg kg
-1

 dia
-1 

PO 
Ulceração gástrica, insuficiência renal, agregação 

plaquetária 

   

Deracoxib 1 – 2 mg kg
-1

 dia
-1 

PO Ulceração gástrica, insuficiência renal 

   

Meloxicam 
0.05 – 0.1 mg kg

-1
 dia

-1 

PO 
Ulceração gástrica, insuficiência renal 

   

Piroxicam 0.3 mg kg
-1

 q 48h PO Ulceração gástrica, insuficiência renal 

Agonista Parcial  

Butorfanol 0.55 mg kg
-1

 q 1 – 2h PO 
Duração curta, induz analgesia, sedação e depressão 

respiratória 

Analgésicos 

Opióides 
 

  

Morfina 
0.5 – 1.0 mg kg

-1
 q 8 – 

12h PO 

Sedação, euforia, bradicardia, vómito, retenção urinária, 

obstipação 

   

   

Fentanil 

50 µg h
-1

 q 72h (10 – 20 

kg)  

75 µg h
-1

 q 72h (20 – 30 

kg)  

100 µg h
-1

 q 72h (>30 kg) 

Concentração sérica variável em função 

do local de aplicação do patch: aérea de fluxo sanguíneo e 

temperatura   
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ANEXO III – Protocolos de Terapêutica Metronómica no Osteossarcoma (adaptado de 
Liptak et al., 2004c). 

Fármaco 

Analgésico 
Dosagem Comentários / efeitos adversos 

Protocolo A  

Doxiciclina 5 mg kg
-1

 dia
-1

 

Antagonista de metaloproteinases associadas  

a mecanismos de metastização;  

Acção anti-angiogénica 

   

Piroxicam 0.3 mg kg
-1

 q 48h 

Antagonista de prostaglandinas com 

importância  

no crescimento e metastização neoplásica; 

Acção anti-angiogénica 

   

Ciclofosfamida 25mg m
-2

 q 48h Anti-angiogénico e possivelmente citotóxico 

Protocolo B  

Doxiciclina 5 mg kg
-1

 dia
-1

 ––––––  

   

Piroxicam 0.3 mg kg
-1

 q 48h –––––– 

   

Tamoxifeno 
40mg m

-2
 q 12h 7 dias; 

Posteriormente 10mg m
-2

 q12h 

Anti-angiogénico; E inibidor da actividade do 

factor de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF) 
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ANEXO IV – Ficha para o registo de dados – Doseamento de Lactato e Insulina 

 

  

Faculdade de Medicina 

Veterinária - UTL 
Ficha de Doseamento de Lactato e Insulina  

Animal 

Nome:        Sexo:                         Idade:                     

 

Raça:                        Espécie:                Peso:___Kg
 

Observações: 

Proprietário:                                        Tlf: 

 

Med. Vet. remetente:                           Tlf: 

 

Morada: 

Informações sobre a Neoplasia: 

Localização:                             Metásteses: S N 

 

Exame Pré-Cirúrgico: 

ECG: 

 

FC: 

FR: 

Exames Imagiológicos (em Anexo);  

Hemograma e Bioquímicas (em Anexo) 

Biopsia Óssea:   S   N 

Sintomatologia: Alterações Radiográficas: 

Teste de estimulação com glucose – Pré cirurgia 

Valores de Lactato recolhidos: Valores de Insulina recolhidos: 

Antes da 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

mmol/L 

Antes 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

mmol/L 

Após a 

administração 

dextrose: 

5 min mmol/L 

Após 

administração 

dextrose: 

5 min mmol/L 

30 min mmol/L 30 min mmol/L 

60min mmol/L 60min mmol/L 

Teste de estimulação com glucose – Após cirurgia (6 semanas) 

Valores de Lactato recolhidos: Valores de Insulina recolhidos: 

 Antes da 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

mmol/L 

Antes 

administração 

dextrose (12 

horas de jejum): 

mmol/L 

Após a 

administração 

dextrose: 

5 min mmol/L 

Após 

administração 

dextrose: 

5 min mmol/L 

30 min mmol/L 30 min mmol/L 

60min mmol/L 60min mmol/L 
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ANEXO V – Resumo dos casos clínicos presenciados no período de estágio FMV-UTL 

Caso 

clínico 
Raça 

Idade 

(anos) 

Peso 

(Kg) 

Localização 

da 

Neoplasia 

(membro / 

região) 

Diagnóstico / 

Exames 

complementares 

Terapêutica 

prévio 

instituído 

Evidência de 

metastização 

pulmonar 

Terapêutica 

instituída 

“Nigra” Rottweiler 5 25 

MAE 

Rádio 

distal 

Diagnóstico 

presuntivo / 

exame 

radiográfico 

nenhuma 
Sem 

evidência 

Prednisolona 

e Tramadol 

Pondera 

amputação no 

Med Vet de 

origem 

“Batata” Rottweiler 7,5 48,2 

MPE 

fémur 

distal 

Diagnóstico 

presuntivo / 

exame 

radiográfico 

nenhuma 
Sem 

evidência 

Prednisolona 

e Tramadol; 

Pondera 

amputação no 

Med Vet de 

origem 

“Igor” Inderterminada 8 15,5 

MTE 

Rádio 

distal 

Diagnóstico 

presuntivo / 

exame 

radiográfico 

Terapêutica 

prévia com 

Anti- 

inflamatórios 

esteróides 

Sem 

evidência 

Firocoxib e 

Tramadol 

“Tim” Inderterminada 14 13 

MTE 

Rádio 

distal 

Diagnóstico 

Definitivo / 

exame 

radiográfico e 

biopsia positiva 

Terapêutica 

prévia com 

Anti- 

inflamatórios 

esteróides 

Evidência de 

metástases 

pulmonares 

39 dias após 

o 

diagnóstico 

Tratamento 

paliativo e 

Quimioterapia 

(Carboplatina, 

uma 

administração) 

Óscar São Bernardo 9 70 

MTD 

Rádio e 

Ulna distal 

Diagnóstico 

presuntivo / 

exame 

radiográfico 

nenhuma 
Sem 

evidência 

 

Prednisolona 

e Tramadol 

(Amputação 

contra-

indicada) 

 

“Kilas” Inderterminada 11 27,3 

MPE 

fémur 

distal 

Diagnóstico 

presuntivo / 

exame 

radiográfico; 

Exame 

histopatológico 

confirmou 

diagnóstico 

nenhuma 
Sem 

evidência 

Amputação 

cirúrgica 

Legenda: MTD) membro torácico direito; MTE) membro torácico esquerdo; MPE) membro pélvico 

esquerdo; Med Vet) Médico Veterinário 

 

  

http://old.fci.be/nomenclatures_search.asp?lang=fr&l=R&name=Rottweiler
http://old.fci.be/nomenclatures_search.asp?lang=fr&l=R&name=Rottweiler
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ANEXO VI – Hemograma e bioquímicas sanguíneas “Kilas” (cedidas pelo Laboratório 
de análises M. Braço Forte). 

 

Hemograma: 

Parâmetro Valor / Unidades Valores de Referência 

Leucócitos 10,4 x 103 µL-1 6 – 17 

Eritrócitos 6.56 x 103 µL-1 5,5 – 8,5 

Plaquetas 65,8†  x 103 µL-1 200 – 500 

Hemoglobina 15,5 g dL-1 12 – 18 

Hematócrito 44,1 % 37 – 55 

VCM 67,2 fl 60 – 77 

HCM 23,7 pg 19,5 – 24,5 

CHCM 35,3 g dL-1 32 – 36 

Legenda: † Com agregação plaquetária. 

 

Contagem diferencial de 

Leucócitos 
Valores Absolutos 

Valores Absolutos 

Referência 

Neutrófilos não 

segmentados 
0 0 – 300 µL-1 

Neutrófilos segmentados 8008 3000 – 11500 µL-1 

Linfócitos 1352 1000 – 4800 µL-1 

Monócitos 208 150 – 1350 µL-1 

Eosinófilos 832 100 – 1250 µL-1 

Basófilos 0 raros 

 

Bioquímicas sanguíneas: 

Parâmetro Valores Valores de Referência 

ALT* 29 10 – 100 U/L 37ºC 

Creatinina 1,2 0,5 – 1,8 mg dL-1 

Ureia 19 7 – 27 mg dL-1 

FASα 58 23 – 212 U/L 37ºC 

Legenda: * Alanina aminotransferase  ; 
α 
Fosfatase Alcalina 

 


