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SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS CUTÂNEAS NO CÃO E NO GATO:  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ESTUDO DE CASOS 

 

RESUMO 

 

As síndromes paraneoplásicas correspondem a manifestações endócrinas, hematológicas, 

neuromusculares e cutâneas produzidas por tumores, mas sem relação com a sua 

dimensão, a sua localização, a existência de metástases ou a actividade fisiológica do tecido 

de origem. A etiopatogenia destas síndromes não é bem conhecida; são poucos os casos 

com uma demonstração clara dos factores etiológicos e patogénicos. A detecção e a 

classificação das síndromes paraneoplásicas permitem um diagnóstico antecipado e um 

tratamento mais eficaz da neoplasia, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida do 

animal. Podem ser usados como indicadores clínicos da evolução da neoplasia.  

As síndromes paraneoplásicas cutâneas muitas vezes precedem os primeiros sinais 

sistémicos do tumor associado e, portanto podem ser detectadas precocemente pelo dono. 

Na revisão bibliográfica são abordadas as cinco principais dermatoses paraneoplásicas 

documentadas em medicina veterinária: alopécia paraneoplásica felina, dermatite exfoliativa 

felina associada ao timoma, dermatofibrose nodular, pênfigo paraneoplásico e dermatite 

necrolítica superficial. Os tumores associados, os sinais clínicos cutâneos e sistémicos, os 

possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os meios de diagnóstico e o tratamento e 

prognóstico são descritos em cada síndrome. 

Neste trabalho, são relatados três casos clínicos com suspeita de síndromes 

paraneoplásicas cutâneas. O primeiro caso é de um cão da raça Rottweiler que apresentava 

nódulos cutâneos na zona do abdómen e duas massas esplénicas, que pelo exame 

histopatológico foram identificados como nevus de colagénio e hemangiossarcoma, 

respectivamente. No segundo caso, uma cadela da raça Terrier do Tibete com lesões 

cutâneas muito exuberantes e refractárias ao tratamento nas almofadas plantares, no 

abdómen, no tórax e na zona perianal; foi diagnosticado uma hepatopatia, e portanto foi 

estabelecido um diagnóstico presuntivo de síndrome hepatocutânea. Por fim, uma cadela da 

raça Labrador Retriever manifestava lesões cutâneas graves nas junções mucocutâneas da 

face e nas zonas torácica e abdominal, que foram identificadas por histopatologia como 

eritema multiforme; no exame post-mortem foi identificado um linfoma mediastínico de 

células T.  

 

Palavras-chave: síndrome paraneoplásica, cutânea, cão, gato. 
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CUTANEOUS PARANEOPLASTIC SYNDROMES IN DOG AND CAT: 

A LITERATURE REVIEW AND STUDY OF CASES 

 

ABSTRACT 

 

Paraneoplastic syndromes are endocrine, haematological, neurological and cutaneous 

manifestations produced by tumors, without relation to size, location, presence of metastases 

or physiological activity of the original tissue. The etiopathogeny of these syndromes is not 

well recognized; there are few cases with a clear demonstration of the etiologic and 

pathogenic factors. The detection and classification of paraneoplastic syndromes allow an 

early diagnosis and a more effective treatment of the neoplasia, which will improve the 

prognosis and the animal’s quality of life. They can be used as clinical indicators of the 

evolution of neoplasia. 

Cutaneous paraneoplastic syndromes usually preceed the first systemic signs of the 

associated tumor and thus they can be early detected by the owner. In the literature review 

the five major paraneoplastic dermatoses reported in veterinary medicine are described: 

feline paraneoplastic alopecia, feline thymoma-associated exfoliative dermatitis, nodular 

dermatofibrosis, paraneoplastic pemphigus and superficial necrolytic dermatitis. The 

associated tumors, the cutaneous and systemic clinical signs, the possible 

pathophysiological mechanisms involved, the diagnostic tests and the treatment and 

prognosis are described in each syndrome. 

In the present study, three clinical cases with suspicion of cutaneous paraneoplastic 

syndromes are reported. In the first case, a Rottweiler presented cutaneous nodules in 

abdomen and two splenic masses, which were further identified by histopathological 

examination as collagen nevus and hemangiosarcoma, respectively. In the second case, a 

Tibetan Terrier with exuberant skin lesions in foot pads, abdomen, thorax and perineal area 

that were refractory to treatment; it was diagnosed a hepatic disease, therefore the 

presumptive diagnosis of hepatocutaneous syndrome was established. Finally, a Labrador 

Retriever with severe cutaneous lesions in mucocutaneous junctions of the face, thorax and 

abdomen identified as erythema multiforme by histopathology; a mediastinal T cell 

lymphoma was identified during post-mortem examination. 

 

Keywords: cutaneous, paraneoplastic syndrome, dog, cat. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular foi realizado no Hospital Veterinário do Restelo (HVR) no período de 1 

de Outubro de 2008 a 31 de Março de 2009. O estágio teve a orientação da Dra. Maria João 

Fonseca e co-orientação do Prof. Doutor José Henrique Duarte Correia.  

A carga horária diária foi de 8 horas em turnos rotativos, num total de 40 horas semanais. 

Os turnos também incluíam fins-de-semana alternados e turnos de 12 horas de duas em 

duas semanas que abrangiam o serviço nocturno de urgências.  

As actividades desenvolvidas durante o estágio foram repartidas nas seguintes áreas: 

medicina interna, cirurgia, exames complementares de diagnóstico e internamento. 

Na área de medicina interna, foi permitido a assistência e colaboração nas consultas de 

clínica geral e de especialidades como dermatologia, oftalmologia, gastroenterologia, 

ortopedia, cardiologia, oncologia e clínica de espécies exóticas. Juntamente com o médico 

veterinário assistente, as actividades desempenhadas abrangiam a contenção, a elaboração 

da história pregressa, o exame físico completo, a recolha de sangue e urina para análise, a 

preparação e a administração de medicações.  

Na cirurgia, a estagiária auxiliava na preparação dos pacientes; desempenhava funções 

como anestesista, circulante ou ajudante de cirurgião; e realizava o acompanhamento e 

monitorização pós-cirúrgica dos pacientes. As principais intervenções englobavam cirurgia 

de tecidos moles (ovariohisterectomias, orquiectomias, exérese tumoral, sendo a 

mastectomia a mais comum, enterotomias e enterectomias devidas a corpos estranhos 

gastrointestinais, torção de estômago), cirurgias ortopédicas e oftalmológicas (cirurgia 

correctiva palpebral e cirurgia de cataratas por facoemulsificação). 

Dos métodos complementares de diagnóstico destacam-se os meios laboratoriais e 

imagiológicos. No laboratório foi possibilitada a realização de hemogramas, bioquímicas, 

análises de urina, esfregaços de sangue, citologias (de punção aspirativa por agulha fina, de 

punção de medula óssea, de pele), raspagens de pele, tricogramas, testes rápidos de 

diagnóstico. Quanto aos meios imagiológicos a ecografia abdominal e a radiografia digital 

foram os meios mais utilizados, seguindo-se a ecocardiografia, a endoscopia e a ecografia 

ocular. Na ecografia, a estagiária aprendeu a posicionar e movimentar a sonda e a 

interpretar a imagem ecográfica. Na radiologia, aprendeu a posicionar o paciente para 

determinada incidência bem como interpretar e discutir a imagem radiográfica. 

O internamento encontra-se dividido em quatro áreas: área dos cães, áreas dos gatos, 

áreas dos animais exóticos e área dos infectocontagiosos. As principais tarefas realizadas 

abrangiam a alimentação, cuidados de higiene e bem-estar dos animais, preparação e 

administração de medicações, colocação de cateteres endovenosos, algaliação, 

monitorização de parâmetros clínicos (temperatura, frequências cardíaca e respiratória, 

pressão arterial, medição de glicemia), acompanhamento pós-cirúrgico do animal, vigilância 
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de animais em estado crítico, seguimento dos animais para outras áreas (cirurgia, realização 

de exames complementares de diagnóstico).  

 

As síndromes paraneoplásicas são manifestações endócrinas, hematológicas, 

neuromusculares e cutâneas produzidas por um tumor, não tendo relação com tamanho, 

localização, existência de metástases ou actividade fisiológica do tecido de origem.  

A classificação e detecção das síndromes paraneoplásicas não só cutâneas mas de todas 

em geral são importantes porque podem ter grande relevância no diagnóstico precoce, na 

aplicação antecipada da terapêutica, num prognóstico mais favorável e numa melhor 

qualidade de vida. Por outro lado, podem ser usadas como indicador clínico de neoplasias 

específicas. 

Esta dissertação tem como principais objectivos: 

- estabelecer uma associação entre determinadas dermatoses com neoplasias específicas; 

- fornecer uma visão global das manifestações clínicas, das implicações fisiopatológicas, do 

diagnóstico e do tratamento das síndromes paraneoplásicas cutâneas no cão e no gato; 

- reconhecer, descrever e diagnosticar os sinais clínicos das dermatoses paraneoplásicas 

através de estudo de casos. 

Esta dissertação está dividida em duas partes. Na primeira parte, a autora realizou uma 

revisão bibliográfica da literatura de medicina veterinária bem como de medicina humana 

dado que nos animais existem síndromes muito idênticas às encontradas no Homem. 

Inicialmente, foi feita uma abordagem das síndromes paraneoplásicas documentadas em 

medicina veterinária e posteriormente, uma revisão mais pormenorizada das síndromes 

paraneoplásicas cutâneas no cão e no gato mais citadas na literatura: alopécia 

paraneoplásica felina, dermatite exfoliativa felina associada ao timoma, dermatofibrose 

nodular, pênfigo paraneoplásico e dermatite necrolítica superficial. 

Na segunda parte, foram abordados três casos clínicos assistidos no HVR de possíveis 

síndromes paraneoplásicas cutâneas. 
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2. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS 

 

Os tumores podem produzir sintomas que são muitas vezes manifestações directas ou 

metastáticas que ocorrem em qualquer local do corpo, mas podem também originar 

alterações estruturais e funcionais distantes que não estão relacionadas directamente com o 

tumor. Estes efeitos sistémicos são conhecidos como síndromes paraneoplásicas (SPN) 

(Withrow & MacEwen, 1996). Assim, as SPN são alterações sistémicas que resultam da 

presença tumoral, mas sem relação com o tamanho, a localização, a existência de 

metástases ou a actividade fisiológica do tecido de origem (Turek, 2003). 

Em medicina humana, estima-se que 15% dos pacientes com tumor irão apresentar uma 

SPN no momento do seu diagnóstico e que 50% de todos os pacientes com tumor 

experimentam uma SPN a determinada altura do curso da sua doença oncológica (Weiss & 

O’Rourke, 2000). 

As SPN estão divididas em diferentes categorias dependendo do seu órgão alvo, sendo as 

mais importantes as endocrinopatias, as alterações da hematopoiese e da hemostase, as 

alterações neuromusculares e as síndromes cutâneas. 

A detecção precoce das SPN é essencial por diversas razões: 

1. Podem ser a primeira manifestação clínica do tumor e o seu diagnóstico atempado pode 

proporcionar o seu tratamento antecipado. 

2. A severidade das SPN pode reflectir a actividade das células tumorais e dar informação 

se o tumor está a progredir ou a regredir, ajudando a quantificar e a monitorizar a resposta à 

terapia. 

3. Os sinais clínicos causados pelas SPN poderiam ser interpretados erradamente, como 

efeitos directos do tumor em si ou efeitos do tratamento, e levar a um falso prognóstico. 

4. Finalmente, as SPN podem afectar o estado geral dos animais e alterar significativamente 

o prognóstico do tumor específico (Ettinger & Feldman, 2005). 

Clinicamente, as SPN podem causar uma elevada morbilidade, maior que a presença física 

do tumor maligno (Withrow & MacEwen, 1996). 

Algumas doenças paraneoplásicas são específicas para determinados tumores; outros são 

mais gerais como é o caso da caquexia tumoral (Morris & Dobson, 2001). 

A etiopatogenia da maioria das SPN é desconhecida. No entanto, pensa-se que as SPN 

resultam dos efeitos indirectos dos tumores devido à produção e libertação de substâncias 

biologicamente activas como hormonas, factores de crescimento e citoquinas (Ettinger & 

Feldman, 2005). A patogénese das SPN tem suscitado várias teorias: 

- a activação de um gene pode resultar na produção de uma substância com actividade 

biológica pelo tecido que normalmente não produz essa substância (Meuten, 2002). 

São exemplo deste mecanismo a produção da hormona antidiurética por tumores 
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pulmonares e a produção de uma proteína semelhante à paratormona pelo 

adenocarcinoma das glândulas apócrinas dos sacos anais (Bonagura & Kirk, 1995); 

- a produção de receptores ectópicos pelo tumor explica a actividade hormonal anómala 

em tecidos não habituais;  

- uma resposta imune antitumoral aberrante do hospedeiro devido à produção anormal 

de antigénios pelo tumor que estimulam a produção de autoanticorpos directos 

(Brenner, Tamir, Maharshak, Shapira, 2001). A formação de imunocomplexos pela 

exposição antigénica pode resultar em eventos fisiológicos ou fisiopatológicos (ex: 

anafilaxia, coagulopatia, glomerulonefrite, anemia hemolítica) (Meuten, 2002); 

- cada vez mais comuns e menos compreendidas são as SPN causadas por 

substâncias não-endócrinas produzidas pelo tumor ou pela resposta do hospedeiro 

contra o tumor, como factores de crescimento, prostanglandinas e citoquinas, como 

interleucinas e factor de necrose tumoral (Bonagura & Kirk, 1995). 

 

 

2.1. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS ENDÓCRINAS 

 
2.1.1. HIPERCALCÉMIA 

A neoplasia é a causa mais comum de hipercalcémia no cão e no gato (Withrow & 

MacEwen, 1996). Num estudo realizado com 86 cães com hipercalcémia, 57 a 67% 

apresentavam hipercalcémia associada a malignidade (HCAM) (Ettinger & Feldman, 2005). 

Noutro estudo realizado com 71 gatos com hipercalcémia, apenas 30% tinham HCAM 

(Dobson & Lascelles, 2003), concluindo-se, portanto, que a HCAM é mais frequente no cão 

do que no gato (Ettinger & Feldman, 2005). 

A HCAM é definida como um aumento patológico persistente na concentração de cálcio total 

sérico acima de 12 mg/dl (Bonagura & Kirk, 1995). 

Nos cães, a HCAM está mais associada a linfoma (10 a 40% dos casos), geralmente 

multicêntrico ou mediastínico, seguido de adenocarcinoma das glândulas apócrinas dos 

sacos anais (25 a 30% dos casos) e mieloma múltiplo (15 a 20% dos casos) (Bonagura & 

Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003; Ettinger & Feldman, 2005). Foi também associada ao 

melanoma oral maligno num cão (Pressler et al, 2002). Nos gatos, o linfoma e uma 

variedade de carcinomas são os tumores mais associados a HCAM (Ettinger & Feldman, 

2005). 

Nos pacientes com hiperparatiroidismo primário causado por adenoma ou adenocarcinoma 

na paratiróide, a hipercalcémia ocorre devido ao aumento da hormona da paratiróide (HPT), 

não sendo considerado uma verdadeira SPN (Gorman, 1990). A hipercalcémia humoral é o 

mecanismo mais documentado, associado a um tumor sem origem da paratiróide que 

sintetiza um péptido semelhante à HPT (PTH-related peptide - PTHrP) (Ettinger & Feldman, 
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2005). Este péptido liga-se aos receptores da HPT localizados no osso e no rim produzindo 

efeitos fisiológicos semelhantes aos produzidos pela HPT (pseudohiperparatiroidismo). 

Consequentemente, ocorre a estimulação da reabsorção óssea osteoclástica e o aumento 

da reabsorção renal tubular e absorção intestinal de cálcio resultando na hipercalcémia 

(Pressler et al, 2002; Dobson & Lascelles, 2003). 

As citoquinas também têm um papel importante na HCAM, podendo actuar sinergeticamente 

com o PTHrP: interleucinas 1, 4 e 6, factores de necrose tumoral (TNFα e TNF β), factor 

activador de osteoclastos (FAO) e factor inibidor da leucemia. Os factores de crescimento 

(TGFα e TGFβ), o calcitriol, a 1,25-dihidroxivitamina D, o factor estimulador de colónias de 

macrófagos e de granulócitos (GM-CSF) e as prostanglandinas têm todos um contributo na 

HCAM (Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003; Ettinger & Feldman, 2005). 

No linfoma, há níveis elevados de PTHrP, mas não é o único factor humoral activo que 

actua na hipercalcémia. Outros factores como a 1α-hidroxilase, vitamina D e calcitriol 

também desempenham um papel importante. Neste tumor e no mieloma múltiplo, é comum 

ocorrer a estimulação de osteoclastos resultando numa hipercalcémia de origem lítica 

(hipercalcémia osteoclástica), devido à acção de FAO e de prostanglandinas (Bonagura & 

Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003; Finora, 2003). No adenocarcinoma das glândulas 

apócrinas dos sacos anais, a PTHrP desempenha o papel mais importante na HCAM 

(Dobson & Lascelles, 2003). 

Os sinais clínicos de hipercalcémia são geralmente renais, gastrointestinais e neurológicos: 

poliúria e polidipsia; anorexia, vómito e obstipação; letargia, depressão, fraqueza muscular, 

estupor, convulsões e coma (Withrow & MacEwen, 1996; Morris & Dobson, 2001; Dobson & 

Lascelles, 2003). Os sinais cardiovasculares como bradicardia e arritmias apesar de pouco 

comuns podem existir no cão (Bonagura & Kirk, 1995). 

Para o diagnóstico da causa da HCAM deve-se ter em conta os seguintes parâmetros: 

concentrações de cálcio ionizado e fósforo séricos, níveis de PTH e PTHrP (Ettinger & 

Feldman, 2005). 

Em primeiro lugar deve-se certificar que a hipercalcémia não é um erro laboratorial. Em 

seguida, é importante interpretar o valor de cálcio em relação ao valor de albumina sérica e 

ao pH sanguíneo. O cálcio que não é ionizado liga-se à albumina, alterando desta forma o 

valor dos níveis totais de cálcio em relação às variações de albumina; assim, num animal 

com hipoalbuminémia, a hipercalcémia pode ser subvalorizada. A acidose resulta num 

aumento de cálcio livre e ionizado. Existem fórmulas para a correcção do valor de cálcio em 

relação ao valor de albumina e pH (Dobson & Lascelles, 2003): 

Ca corrigido (mmol/l) = Ca total (mmol/l) – [albumina (g/l) /40] +  0,875 
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Quando se conclui que o valor de cálcio está aumentado, há que excluir outras causas como 

hipoadrenocorticismo, hiperparatiroidismo primário, insuficiência renal aguda, osteomielite, 

hipervitaminose D e hiperalbuminémia (Tabela 1) (Morris & Dobson, 2001; Finora, 2003). 

Tipicamente os cães e os gatos com HCAM têm os valores das concentrações aumentados 

de cálcio ionizado sérico, normais ou baixos de fósforo sérico, baixos de PTH e aumentados 

de PTHrP (Ettinger & Feldman, 2005). 

 

Tabela 1 – Hipercalcémia: Diagnósticos diferenciais (adaptado de Withrow & MacEwen, 

1996). 

Doença Cálcio 

sérico 

Fósforo 

sérico 

PTH Lesão 

óssea 

Mineralização 

Hiperparatiroidismo 

primário (tumores 

paratiróide) 

Elevado Baixo Elevado ++++ +++ 

Intoxicação Vit D Elevado Elevado Baixo +/- ++++ 

Metastases ósseas 

(tumores mamários, 

prostáticos, i) 

Elevado Normal - 

Elevado 

Elevado ++++ - 

Pseudohiperparatiroidismo 

(linfoma) 

Elevado Baixo Baixo +/- +++ 

 

No tratamento da HCAM deve-se em primeiro lugar restaurar o volume circulatório através 

da fluidoterapia com cloreto de sódio 0.9%, duas a três vezes a taxa de manutenção para 

hipercalcémia mais severa, que diminui os valores séricos de cálcio por melhorar a taxa de 

filtração glomerular e, portanto ajudar na excreção renal de cálcio. Uma monitorização 

cuidadosa da função renal e cardiovascular deve ser realizada dada a administração de um 

volume elevado de fluidos em poucas horas. Estando o animal hidratado, pode-se juntar à 

terapia furosemida (2mg/kg bid ou tid) que inibe a reabsorção de cálcio ao nível da porção 

ascendente da ansa de Henle (Withrow & MacEwen, 1996; Morris & Dobson, 2001). Os 

glucorticóides (prednisona 1-2 mg/kg sid) são muito efectivos no tratamento de 

hipercalcémia, porque inibem a activação de osteoclastos, prostanglandinas, vitamina D e a 

absorção de cálcio através do tracto intestinal. Contudo, sendo os glucorticóides citotóxicos 

para algumas células tumorais, como no linfoma, é necessário confirmar a existência de 

neoplasia para que a administração destes fármacos não encubra a sua existência (Ettinger 

& Feldman, 2005; Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003).  

Outros tratamentos sintomáticos para pacientes com hipercalcémia são: calcitonina (4-8 

unidades MRC/kg) que promove diminuição rápida de cálcio, mitramicina (25µg/kg IV, 1-3 
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vezes por semana) que inibe reabsorção óssea, difosfanato para o controlo da 

hipercalcémia crónica, nitrato Gallium que inibe a reabsorção óssea pela adsorção e 

diminuição de solubilidade de cristais de hidroxiapatite (Bonagura & Kirk, 1995; Withrow & 

MacEwen, 1996; Morris & Dobson, 2001; Dobson & Lascelles, 2003). 

O prognóstico é geralmente reservado a mau nos animais com HCAM e depende muito do 

prognóstico da neoplasia primária (Ettinger & Feldman, 2005). 

 

2.1.2. HIPOGLICÉMIA 

A hipoglicémia é definida como a concentração sanguínea de glucose em jejum inferior a 70 

mg/dl (Bonagura & Kirk, 1995; Withrow & MacEwen, 1996). Os tumores a que está 

associada são tumores pancreáticos (insulinomas) e tumores extrapancreáticos. Estes 

últimos estão associados à produção ectópica de hormona e são eles: carcinoma 

hepatocelular, hepatoma, tumor plasmacitóide, linfoma, leiomiossarcoma, melanoma oral, 

hemangiossarcoma do fígado e baço, adenocarcinoma das glândulas salivares e carcinoma 

pulmonar (Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003; Ettinger & Feldman, 

2005). 

Os diagnósticos diferenciais para hipoglicémia incluem sepsis, jejum, doença hepática, 

hiperinsulinismo e hipoadrenocorticismo (Finora, 2003). 

Em contraste com o insulinoma que produz quantidades excessivas de insulina, a 

hipoglicémia por tumores extrapancreáticos no cão tem sido associada a valores baixos a 

normais de insulina (Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003). Os 

mecanismos propostos para a hipoglicémia paraneoplásica nos tumores extrapancreáticos 

são: 

- produção de factores de crescimento semelhantes à insulina (somatomedinas) pelo 

tumor que resulta num aumento periférico do consumo de glucose, e consequente 

diminuição de glucose do mesmo modo que de insulina (Finora, 2003). Esta é 

considerada a causa mais comum; 

- excessivo consumo de glucose pelo tumor, principalmente pelos tumores hepáticos; 

- aumento da utilização de glucose periférica como resultado da produção ectópica de 

insulina, do aumento dos receptores de insulina, da alteração das ligações de 

insulina, da estimulação da libertação de insulina por uma proteína desconhecida, ou 

das ligações de insulina por paraproteínas; 

- produção pelo tumor de um factor supressor que tanto inibe a libertação de glucagina 

como inibe a glicogenólise ou gluconeogénese; 

- destruição hepática pelo tumor ou metástases (Bonagura & Kirk, 1995; Withrow & 

MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003). 

Os sinais clínicos são observados quando o valor sérico de glucose é inferior a 45 mg/dl. Os 

sinais neurológicos como fraqueza e desorientação, que podem progredir para convulsões, 
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coma e morte, são os primeiros a surgir devido à baixa capacidade de armazenamento de 

glucose por parte do sistema nervoso central (Withrow & MacEwen, 1996; Finora, 2003). 

Devido ao aumento da concentração plasmática de catecolaminas são também observados 

sinais resultantes de um efeito adrenérgico compensatório tais como taquicardia, polifagia, 

vómito e nervosismo (Bonagura & Kirk, 1995). 

A extirpação cirúrgica é o tratamento de eleição para tumores que causam hipoglicémia. A 

extirpação do tumor, no caso de tumores pancreáticos, pode ter como possível complicação 

o desenvolvimento de diabetes mellitus. A dextrose a 50% (1,0 ml/ Kg IV) deve ser 

administrada nas crises de hipoglicémia e manter-se com dextrose a 5% (Bonagura & Kirk, 

1995; Ettinger & Feldman, 2005). A prednisona (0,5-2mg/kg dividido em bid PO) também 

pode ser administrada porque causa indução hepática de gluconeogénese e diminui a 

utilização periférica de glucose. A diazoxina (10-40 mg/kg dividida em bid PO) é usada para 

inibição directa da secreção de insulina pancreática e da captação de glucose pelos tecidos 

(Withrow & MacEwen, 1996). Quanto à alimentação, aconselha-se uma dieta rica em 

carbohidratos (Bonagura & Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 2005).  

 

2.1.3. HIPERHISTAMINÉMIA 

É uma síndrome paraneoplásica associado ao mastocitoma que é mais comum no cão do 

que noutra espécie (Bonagura & Kirk, 1995). Os mastócitos são caracterizados pelos 

grânulos intracitoplasmáticos que contêm aminas vasoactivas e proteases (histamina e 

heparina). A desgranulação pode ocorrer expontaneamente nalguns mastocitomas ou pode 

ser precipitada pela manipulação do tumor ou pela intervenção terapêutica (Morris & 

Dobson, 2001) que resulta em sinais locais ou sistémicos de hiperhistaminémia (Dobson & 

Lascelles, 2003). 

Os principais sinais clínicos locais são edema, tumefacção, eritema e algumas vezes 

prurido. Se uma quantidade significativa de heparina é libertada pode haver tendência para 

hemorragias locais (Morris & Dobson, 2001), aumento do tempo de coagulação e da 

tendência de grandes hemorragias durante a cirurgia (Bonagura & Kirk, 1995). Os principais 

sinais sistémicos são reacção anafilática, hipotensão, arritmias e broncoespasmo. 

A ligação de histamina aos receptores H2 da mucosa gástrica causa hiperacidez e aumento 

do fluxo sanguíneo na mucosa, resultando em edema e ulceração gástrica associada a 

anorexia, vómito, hematemese, melena e anemia. Mais de 80% dos cães com mastocitoma 

apresentavam úlcera gástrica na necrópsia (Bonagura & Kirk, 1995). 

Antes da extirpação cirúrgica do tumor, recomenda-se o tratamento da hiperacidez com 

antiácidos como ranitidina ou cimetidina, prevenindo a hipotensão e os efeitos 

cardiovasculares adversos (Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003). 
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2.1.4. SÍNDROME DE SECREÇÃO INAPROPRIADA DA HORMONA ANTIDIURÉTICA 

(SIADH) 

A SIADH é caracterizada por hiponatrémia, hiposmolaridade sérica e aumento da 

osmolaridade urinária na ausência de doenças da função renal ou adrenal (Ettinger & 

Feldman, 2005). No Homem, está associada a tumores das células pequenas do pulmão; é 

raro nos cães. Também está associada a carcinomas indiferenciados e sarcoma meníngico 

(Bonagura & Kirk, 1995). 

Os sinais clínicos resultam da retenção de água, sendo os neurológicos os que predominam 

e inclui demência, fraqueza e letargia que podem progredir para convulsões, coma e morte 

(Bonagura & Kirk, 1995; Withrow & MacEwen, 1996). 

O tratamento efectivo inclui erradicação do tumor e correcção dos desequilíbrios 

electrolíticos (Bonagura & Kirk, 1995), com cloreto de sódio hipertónico para combater a 

hiponatrémia e demeclociclina que é um antagonista das acções de ADH no rim (Withrow & 

MacEwen, 1996). 

 

2.1.5. PRODUÇÃO ECTÓPICA DA HORMONA ADRENOCORTICOTRÓPICA (ACTH) 

No Homem está associada a uma variedade de tumores como tumor das células pequenas 

no pulmão, carcinóides brônquicos, tumores das células dos ilhéus de Langerhans do 

pâncreas, neoplasias medulares e feocromocitoma. No cão, esta afecção ocorre nos 

tumores pulmonares primários. Esta síndrome resulta na produção de esteróides em 

excesso pelas glândulas adrenais normais influenciada pela produção ectópica de ACTH ou 

substâncias semelhantes a esta.  

Os principais sinais clínicos são semelhantes aos do Cushing juntamente com fraqueza 

muscular, letargia, perda de peso, hipocalcémia pronunciada, alcalose metabólica, 

intolerância à glucose e hipertensão moderada. Raramente ocorre supressão com 

dexametasona (Withrow & MacEwen, 1996). 

 

 

2.2. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS HEMATOLÓGICOS 

 
2.2.1. ANEMIA 

Uma das anomalias mais comuns associadas a neoplasia é a anemia. Foi detectada em 

pelos menos 60% dos pacientes humanos com tumor e em 30% dos cães (Abbo & Lucroy, 

2007). Os estudos realizados indicam que 30 a 40% dos cães com linfoma maligno e até 

69% dos cães com hemangiossarcoma esplénico apresentavam anemia (Ettinger & 

Feldman, 2005). Nos pacientes humanos com tumor, a presença de anemia aumenta o risco 

de morte em 65% (Abbo & Lucroy, 2007). 
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Anemia por doença crónica 

Está associada a uma neoplasia hematopoiética primária em que a anemia é não 

regenerativa, normocítica, normocrómica e é devida à diminuição do tempo de vida dos 

eritrócitos, à depressão na resposta da medula óssea e ao metabolismo anormal de ferro 

(Dobson & Lascelles, 2003). 

A causa da diminuição do tempo de vida dos eritrócitos é ainda desconhecida, mas sabe-se 

que não é devida nem à substituição de precursores da medula óssea por células tumorais, 

nem relacionada com a presença de metástases. Foi proposto que a destruição de 

eritrócitos resulta da vasculatura anormal do tumor, da inflamação ou da aderência ao 

endotélio de imunocomplexos ou de imunoglobulinas (Bonagura & Kirk, 1995). 

A produção de eritropoeitina é geralmente normal, mas a resposta das células precursoras 

eritróides à hormona é suprimida pelas citoquinas inflamatórias (interferon α, β e γ e TNF α) 

produzidas pelos macrófagos activados (Bonagura & Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 2005). 

Outra contribuição para a fraca resposta da medula óssea é o metabolismo anormal do ferro 

que inclui diminuição do ferro sérico, da transferrina e da absorção intestinal de ferro, e 

aumento de ferritina sérica e de ferro armazenado. Adicionalmente, os macrófagos 

activados produzem IL-1 e TNF, que resulta na produção de uma proteína na fase aguda, a 

apoferritina, que diminui o ferro sérico e aumenta o ferro sequestrado pelos macrófagos. 

O tratamento consiste na eliminação da neoplasia. No Homem, a suplementação com 

eritropoietina aumenta a concentração de hemoglobina, diminui a necessidade de 

transfusão e pensa-se que ajuda a inibir um factor que é activado pela hipóxia e que é 

importante no crescimento do tumor (Bonagura & Kirk, 1995). 

 

Invasão da medula óssea (mielotísica)  

As células tumorais podem afectar directamente a produção de células sanguíneas 

vermelhas, resultando numa anemia não regenerativa e, muitas vezes, em conjunto com 

leucopénia e trombocitopénia. No Homem, é mais observado em carcinomas gástrico, 

prostático e mamário avançados.  

A mielotísica pode resultar em pancitopénia, leucoeritroblastose, mielofibrose ou reacção 

leucemóide devido à produção local de citoquinas mielosupressoras e competição por 

nutrientes. A leucoeritroblastose foi documentada em cães e gatos com linfoma no estadio V 

e leucemia mielóide aguda. Outro tumor que pode afectar a medula óssea indirectamente é 

o sertolinoma que produz quantidades excessivas de estrogénios causando uma profunda 

pancitopénia.  

O tratamento consiste em controlar a doença primária; o uso de eritropoeitina recombinante 

humana trouxe bons resultados no Homem (Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 

2003). 
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Anemia hemolítica imunomediada (AHIM) 

A AHIM é devida à destruição prematura das células sanguíneas vermelhas pelo sistema 

imunitário (Finora, 2003). 

É comum estar associada a tumores linfóides e, menos frequentemente, a tumores sólidos 

(Dobson & Lascelles, 2003). Geralmente, há envolvimento da medula óssea (Bonagura & 

Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 2005).  

O diagnóstico é baseado na identificação de anticorpos ou de complemento na superfície 

das células sanguíneas vermelhas através de testes de Coomb ou de aglutinação positivos, 

na presença de esferocitose e de anemia regenerativa com reticulocitose (Bonagura & Kirk, 

1995; Withrow & MacEwen, 1996). Muitos animais apresentam icterícia e hemaglubinúria. 

O tratamento consiste em eliminar o tumor e na imunosupressão com corticósteróides e 

ciclosfosfamida (Bonagura & Kirk, 1995). Alguns autores afirmam que a ciclosfosfamida 

pode ter um papel limitado no tratamento (Withrow & MacEwen, 1996). 

 

Anemia hemolítica microangiopática (AHMA) 

É pouco comum nos animais e no Homem (Bonagura & Kirk, 1995). A AHMA é secundária à 

hemólise na circulação arteriolar e pode ser resultado da lesão no endotélio arteriolar ou da 

deposição de fibrina na artéria (Withrow & MacEwen, 1996). Uma importante causa deste 

tipo de anemia é a coagulação intravascular disseminada (CID) induzida pela neoplasia 

(Bonagura & Kirk, 1995; Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003). 

A hemólise e a fragmentação de células sanguíneas (esquistocitose) são as principais 

características desta anemia (Withrow & MacEwen, 1996). 

No Homem, os carcinomas (gástrico, próstata, mamário) são os tumores mais 

frequentemente associados a AHMA. Nos cães, é o hemangiossarcoma (Bonagura & Kirk, 

1995; Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003). Num estudo para avaliar as 

anomalias hematológicas nos cães com hemangiossarcoma, 50% dos cães com 

hemangiossarcoma visceral apresentavam hemólise microangiopática e 12% apresentavam 

AHMA sem evidência de CID. Aproximadamente 15% dos cães com outras neoplasias, 

incluindo linfoma, carcinoma, sarcomas dos tecidos moles e osteossarcoma, têm sinais de 

fragmentação das células sanguíneas (Bonagura & Kirk, 1995). 

O tratamento consiste na excisão do tumor, transfusão e fluidoterapia (Bonagura & Kirk, 

1995; Withrow & MacEwen, 1996). 

 

Anemia por perda de sangue 

Pode ocorrer directamente pelo tumor ou indirectamente devido aos efeitos de factores e/ou 

hormonas produzidos pelo tumor (Dobson & Lascelles, 2003). Os eritrócitos são microcíticos 

e hipocrómicos devido à diminuição da síntese de hemoglobina (Withrow & MacEwen, 

1996). 
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A perda de sangue pode ser óbvia (tumores hemorrágicos, como tumores esplénicos e 

hepáticos) ou inaparente (tumores gastrointestinais ou renais) (Withrow & MacEwen, 1996; 

Ettinger & Feldman, 2005). 

Um exemplo de um tumor com perda de sangue inaparente é o mastocitoma cuja libertação 

de histamina causa uma produção excessiva de ácido gástrico e, consequentemente, 

ulceração gástrica. Também podem ocorrer anomalias hemostáticas (Dobson & Lascelles, 

2003). 

O tratamento consiste em actuar directamente no tumor primário e transfusão sanguínea 

como tratamento de suporte (Ettinger & Feldman, 2005). Se há uma diminuição marcada da 

concentração de ferro sanguínea recomenda-se a administração de sulfato de ferro oral 

(Withrow & MacEwen, 1996). 

 

2.2.2. ERITROCITOSE 

A eritrocitose ou policitémia paraneoplásica é uma afecção rara em cães e gatos. Esta 

eritrocitose é secundária e define-se como um aumento profundo no número de eritrócitos 

circulantes devido à secreção inapropriada de eritropoeitina, ou de factores semelhantes à 

eritropoietina associada a tumores renais (linfoma, carcinoma, fibrossarcoma), tumores 

nasais (fibrossarcoma), tumores hepáticos, carcinoma brônquico e leiomiossarcoma cecal 

(Ettinger & Feldman, 2005; Dobson & Lascelles, 2003). Em medicina humana, os tumores 

renais representam acima de 50% de policitémia associada ao tumor, enquanto os 

carcinomas hepatoceluares representam 25% (Bonagura & Kirk, 1995). Em medicina 

veterinária não existem dados percentuais. 

Os possíveis mecanismos associados à eritrocitose são a produção ectópica de 

eritropoietina pelo tumor e o aumento da produção de eritropoietina pelo rim em resposta à 

hipóxia renal resultante da compressão do tumor.   

A hiperviscosidade do sangue, a dilatação e diminuição da perfusão dos vasos sanguíneos 

pequenos resultam em hipóxia, hemorragia, poliúria e trombose (Ettinger & Feldman, 2005). 

O tratamento consiste na remoção do tumor, flebotomia e substituição de volume sanguíneo 

por fluidos (cristalóides), para redução do hematócrito abaixo de 55% (Bonagura & Kirk, 

1995). 

 

2.2.3. PANCITOPÉNIA 

É observada muitas vezes nos tumores secretores de estrogénios. A aplasia medular, que é 

muitas vezes irreversível, é comum nos tumores das células de Sertoli e tumores da 

granulosa do ovário (Bonagura & Kirk, 1995). 

O mecanismo patológico exacto é desconhecido. Os estrogénios podem não lesar 

directamente as células progenitoras dos granulócitos e dos macrófagos, mas podem 
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estimular o timo a produzir um factor inibidor da mielopoiese que leva à supressão da 

medula óssea e, portanto, à pancitopénia (Bonagura & Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 

2005). 

O prognóstico é reservado porque a pancitopénia é muitas vezes irreversível apesar da 

remoção do tumor (Ettinger & Feldman, 2005). 

 

2.2.4. ANOMALIAS LEUCOCÍTICAS 

A leucocitose neutrofílica paraneoplásica é uma elevação do número de neutrófilos maduros 

sem relação com infecção ou leucemia, estando associada a vários tipos de tumor no 

Homem e no cão (Withrow & MacEwen, 1996). Normalmente não existem sinais clínicos 

evidentes. Nos cães, foi associada a carcinoma renal, linfoma maligno, fibrossarcoma 

metastático, pólipos adenomatosos renais, carcinoma pulmonar. Também está descrito num 

gato com adenocarcinoma tubular dérmico (Ettinger & Feldman, 2005). O mecanismo é 

pouco conhecido mas pensa-se que pode envolver um factor hematopoiético do tumor ou 

resultar da necrose tecidular e, consequente diminuição de granulócitos com feedback 

positivo iniciando-se um aumento na produção de neutrófilos ou de outras células da mesma 

linha celular (Withrow & MacEwen, 1996).  

A eosinofilia é uma manifestação rara de neoplasia. Nas pessoas, a eosinofilia foi observada 

em linfomas, tumores epiteliais sólidos e tumores mesenquimatosos indiferenciados. Nos 

cães, está associada a adenocarcinoma mamário, mastocitoma, fibrossarcoma oral; nos 

gatos, a linfoma, mastocitoma, doenças mieloproliferativas e vários carcinomas. As 

principais causas implicadas são a produção directa ou induzida pelo tumor de citoquinas 

(IL-2 e IL-5) pelos linfócitos, macrófagos ou mastócitos com capacidade eosinofilopoiética ou 

eosinofilotáctica e estimulação neoplásica ou imunocomplexa da libertação de histamina 

(Bonagura & Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 2005). 

A neutropénia é causada pela terapia antineoplásica ou pelos efeitos de metástases na 

medula óssea, não sendo uma verdadeira SPN nestes casos. Os principais tumores 

envolvidos são linfoma, mieloma múltiplo e tumor das células de Sertoli (Sellon, 2008). A 

neutropénia paraneoplásica foi observada também no carcinoma das células escamosas no 

gato e adenocarcinomas da tiróide e mamário nos cães. Os mecanismos imunomediados 

com destruição leucocítica foram propostos como desencadeadores de neutropénia 

paraneoplásica bem como o hiperestrongenismo no caso de sertolinoma (Bonagura & Kirk, 

1995; Sellon, 2008). 

 

2.2.5. ALTERAÇÕES PLAQUETÁRIAS 
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TROMBOCITOPÉNIA 

É a anomalia hemostática mais comum no cão e nos pacientes humanos (Bonagura & Kirk, 

1995; Ettinger & Feldman, 2005). 

No Homem, o linfoma e a leucemia linfocítica crónica são os tumores mais associados à 

diminuição da contagem de plaquetas. Nos cães, está documentado em tumores 

extensamente invasivos como adenocarcinoma metastático ou linfoma de grau IV ou V mas 

também está associado a neoplasias localizadas como carcinomas e sarcomas. Cerca de 

75 a 90% dos cães com hemangiossarcoma têm trombocitopénia durante o curso da sua 

doença (Bonagura & Kirk, 1995). A incidência de trombocitopénia documentada em cães 

com tumores sólidos é de 10 a 36% e até 50% nos animais com linfoma maligno. As 

neoplasias mieloproliferativas são responsáveis pela incidência de 20% em gatos (Ettinger & 

Feldman, 2005). 

Numa pesquisa de 160 cães com linfoma, a alteração hematológica mais comum foi a 

trombocitopénia. Semelhantemente, num estudo de 41 gatos com trombocitopénia, 20% 

tinham uma neoplasia. O vírus da Leucemia Felina (FeLV) e uma neoplasia 

mieloproliferativa foram descobertos na maioria dos casos (Dobson & Lascelles, 2003). 

São vários os mecanismos fisiopatológicos propostos. A diminuição da produção de 

plaquetas causada pela infiltração massiva do tumor ou pela inibição da produção na 

medula óssea por citoquinas ou hormonas (ex: estrogénios); o sequestro das plaquetas no 

endotélio modificado dos vasos sanguíneos do tumor, no caso do hemangiossarcoma 

(Dobson & Lascelles, 2003; Ettinger & Feldman, 2005); o aumento do consumo de plaquetas 

que é a anomalia hemostática mais frequente e associada a CID (39% dos cães com esta 

afecção) (Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003); e finalmente, a destruição 

imunomediada das plaquetas (em cães com tumor ovárico, tumor nasal e doenças 

linfoproliferativas) (Dobson & Lascelles, 2003). Este último mecanismo é o resultado da 

produção de anticorpos antiplaquetas pelo tumor, da produção de autoanticorpos contra 

antigénios comuns ao tumor e às plaquetas ou da aderência de imunocomplexos antigénio-

autoanticorpo do tumor às plaquetas causando uma destruição acelerada (Bonagura & Kirk, 

1995; Ettinger & Feldman, 2005). A trombocitopénia imunomediada é resolvida com sucesso 

através da eliminação do tumor e com drogas imunosupressoras como prednisona (> 

2mg/kg sid) e azatioprina (2mg/kg sid durante 4 dias e depois 0,5-1 mg/kg sid) (Withrow & 

MacEwen, 1996). 

 

TROMBOCITOSE 

Resulta de um aumento de plaquetas acima de 500.000/µl. É uma síndrome paraneoplásica 

comum no Homem (60% dos pacientes com tumor) mas é raro nos cães e gatos. Está 

associada a carcinomas do estômago, do pulmão, do cólon e a tumores linfóides no 

Homem. Está descrito nos animais com osteossarcoma, carcinoma gengival, leucemia 
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mielóide crónica, carcinoma broncoalveolar e carcinoma de células escamosas metastático. 

Para o diagnóstico como SPN, deve-se excluir outras causas de trombocitose como 

esplenectomia, défice em ferro ou alterações mieloproliferativas. 

O mecanismo desencadeante não é claro. Está descrito como sendo o reflexo da medula 

óssea reactiva ou do défice de ferro. Contudo, foi descoberto um aumento dos níveis das 

citoquinas IL-6, GM-CSF (factor estimulador de colónias de granulócitos e macrófagos) e G-

CSF (factor estimulador de colónias de granulócitos) associado à trombocitose (Bonagura & 

Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 2005). 

 

ALTERAÇÕES DA COAGULAÇÃO 

As alterações na hemostase geralmente acompanham os tumores que causam consumo, 

destruição ou disfunção de plaquetas. A coagulação intravascular disseminada (CID) é a 

anomalia hemostática mais comum (Dobson & Lascelles, 2003). 

A CID está frequentemente associada ao hemangiossarcoma, mas também está 

documentada em carcinomas mamários e da tiróide e doenças mieloproliferativas. 

(Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003). Raramente é encontrada no gato 

(Dobson & Lascelles, 2003). 

O mecanismo envolve a interacção entre os produtos produzidos pelo tumor, células 

mononucleares, citoquinas e endotélio aberrante. A coagulação inapropriada pode ser 

estimulada pela produção de proteínas procoagulantes pelas células tumorais e monócitos. 

O hemangiossarcoma pode libertar tromboplastina na circulação causando aumento da 

agregação plaquetária. A produção de TNF pelos macrófagos activados pela inflamação 

alteram a superfície das células endoteliais e a exposição do colagénio do subendotélio dos 

vasos lesados do tumor promove a coagulação inapropriada (Bonagura & Kirk, 1995; 

Ettinger & Feldman, 2005). 

Também foi postulado que as mudanças fisiológicas específicas do tumor como diminuição 

da oxigenação (hipóxia tumoral) estimulam a expressão de reguladores de coagulação 

sanguínea como factor tecidular e activadores plasminogénio tanto pelo tumor como pelas 

células hospedeiras. 

A deplecção dos factores de coagulação induzida pela CID e as propriedades de inibição 

dos produtos de degradação de fibrinogénio podem causar uma diátese hemorrágica 

(Ettinger & Feldman, 2005). 

Os sinais clínicos são hemorragias, petéquias e equimoses. O diagnóstico de CID é 

baseado na trombocitopénia, hipofibrinogenémia, aumento dos produtos da degradação de 

fibrina, aumento do tempo de coagulação (Dobson & Lascelles, 2003). 

O tratamento tumoral primário é o melhor maneio para a coagulação alterada e CID 

(Bonagura & Kirk, 1995). 
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2.2.6. SÍNDROME DE HIPERVISCOSIDADE 

Invariavelmente, as células neoplásicas produzem uma grande quantidade de γ-globulinas 

monoclonais que alteram a hemodinâmica do fluxo sanguíneo (Dobson & Lascelles, 2003). 

A síndrome de hiperviscosidade está associada a mieloma múltiplo, linfoma e leucemia 

linfocítica aguda ou crónica (Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003). 

Aproximadamente, 75% dos casos de mieloma múltiplo apresentam imunoglobulinas (Ig) 

monoclonais, geralmente IgG e IgA, que podem ser produzidas em grandes quantidades, 

originando paraproteinémia. As cadeias leves proteicas são excretadas pela urina em 30 a 

40% dos cães com gamapatia monoclonal e são designadas por proteínas de Bence-Jones.  

Ao contrário do mieloma múltiplo, na leucemia linfática crónica, a IgM é a paraproteína mais 

frequente e esta gamapatia monoclonal está descrita como macroglobulinémia de 

Waldeström. 

A hiperviscosidade resulta da interacção proteína-proteína de moléculas largas e longas 

com viscosidade intrínseca elevada como componentes IgM-M ou das concentrações 

aumentadas dos componentes IgG ou IgA-M que têm tendência para formar agregados 

multimoleculares (Ettinger & Feldman, 2005). A gravidade do problema clínico depende 

tanto da classe de anticorpos produzida como da sua quantidade. Por exemplo, como IgM é 

uma molécula grande, o aumento relativamente pequeno dos seus níveis pode resultar em 

alterações mais graves da viscosidade sanguínea (Dobson & Lascelles, 2003). 

Os principais sinais clínicos são alterações no sistema nervoso central (ataxia, convulsões e 

coma); equimoses, petéquias, epistaxis, hemorragias gengivais, melena, hemorragias na 

retina também podem ocorrer como resultado de grandes quantidades de γ-globulinas que 

interferem com a agregação plaquetária e da produção de factor plaquetário 3 (Bonagura & 

Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003). 

O tratamento consiste em tratar a causa subjacente de hiperproteinémia por mieloma 

múltiplo ou leucemia linfática crónica com quimioterapia (Ettinger & Feldman, 2005).  

 

 

2.3. CAQUEXIA TUMORAL  

É a síndrome paraneoplásica mais comum nos pacientes de oncologia veterinária e também 

nos pacientes humanos afectados por tumor atingindo até 85% (Dobson & Lascelles, 2003). 

As alterações clínicas associadas a esta síndrome incluem hipofagia e/ou anorexia, perda 

de peso, fraqueza muscular, atrofia muscular, fadiga, depressão imunitária, anemia, 

intolerância à glucose, hipoglicémia, hiperinsulinémia, acidémia hiperláctica, 

hipoproteinémia, hipertrigliceridémia e hiperlipémia (Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & 

Lascelles, 2003). 

A hipofagia associada a neoplasia que progride para anorexia pode ser devida à alteração 

da percepção de gosto que leva à diminuição do prazer de comer, saciedade prematura, 



 
 

17 
 

náusea crónica e interferência directa com preensão e deglutição (Bonagura & Kirk, 1995; 

Ettinger & Feldman, 2005). 

A causa da caquexia associada à neoplasia é multifactoral e envolve tanto os produtos 

produzidos pelo tumor como as respostas do hospedeiro frente ao tumor (Bonagura & Kirk, 

1995). As alterações metabólicas são, pelo menos em parte, mediadas pela produção de 

substâncias como IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ e serotonina tanto pelo tumor como pelo sistema 

imunitário do hospedeiro. Os mecanismos fisiopatológicos desencadeados por estas 

substâncias incluem alterações nos carbohidratos, gorduras e no metabolismo proteico bem 

como gasto de energia, que geralmente ocorrem antes da perda de peso ser observada e 

continuarão por algum tempo após o tumor desaparecer (Withrow & MacEwen, 1996; 

Ettinger & Feldman, 2005). 

O substrato preferido pelo metabolismo das células tumorais é a glucose (Bonagura & Kirk, 

1995). Um estudo realizado em cães com linfoma revelou que as anomalias do metabolismo 

dos carbohidratos incluem aumento da concentração de insulina e de lactato em resposta a 

uma disputa de glucose intravenosa. Esta não é logo resolvida mesmo quando a completa 

remissão clínica após quimioterapia com doxorrubicina é alcançada. Mais ainda, as infusões 

intravenosas de Lactato de Ringer exacerbam esta anomalia e deverão, portanto, ser 

evitadas em pacientes com linfoma. Os autores com este estudo concluíram que defeitos 

num receptor de insulina ou no pós-receptor estão presentes em cães com linfoma e que a 

hiperlactatémia é o resultado do metabolismo preferencial anaeróbio de glucose pelas 

células do linfoma (Ettinger & Feldman, 2005). 

As anomalias no metabolismo dos lípidos resultam numa severa perda das reservas de 

gordura corporal que se deve ao aumento da lipólise e diminuição da actividade da 

lipoproteína lipase (Bonagura & Kirk, 1995; Finora, 2003; Ettinger & Feldman, 2005). 

O metabolismo proteico está alterado devido ao aumento do catabolismo proteico e à 

diminuição da síntese de proteínas resultando numa atrofia muscular significativa. As 

citoquinas, TNF-α, IL-6 e IFN-γ, bem como um factor de indução de proteólise recentemente 

isolado, actuam como mediadores do catabolismo muscular e do metabolismo proteíco 

anormal. A razão principal do catabolismo proteico deve-se ao facto das células tumorais 

serem apenas capazes de usar aminoácidos como substrato, enquanto as células do 

hospedeiro usam tanto aminoácidos como ácidos gordos para a gluconeogénese (Finora, 

2003; Ettinger & Feldman, 2005). 

No tratamento deve-se incluir medicamentos que aliviem as náuseas e o vómito, o uso de 

dietas especializadas e estimulação do apetite com comidas palatáveis ou com fármacos 

(benzodiazepinas ou ciproheptadina) (Dobson & Lascelles, 2003). 

Os pacientes com mais de 6% de perda de peso corporal têm menor tempo de vida 

independentemente do tipo de tratamento e, por isso, o suporte nutricional dos pacientes 

oncológicos é importante. Um animal que está incapacitado de comer cerca de 75 a 80% 
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das necessidades calóricas diárias necessita de um suporte nutricional adicional na forma 

de alimentação entérica ou possivelmente parentérica. Uma dieta à base de peixe rica em 

ácidos gordos poliinsaturados ómega 3 demonstrou ser benéfica nos cães com linfoma de 

grau III, e também foi associada a um declínio mais rápido dos níveis circulatórios de 

citoquinas inflamatórias IL-6 e TNF após o tratamento. Sendo a maioria da perda de peso na 

caquexia tumoral devida à perda de gordura corporal e sendo esta um pobre substrato 

energético tumoral, dietas contendo 30 a 50% de calorias não proteicas como gordura têm 

sido associadas ao ganho de peso corporal. A proteína de elevado valor biológico deverá 

ser administrada em animais com linfoma (Bonagura & Kirk, 1995; Ettinger & Feldman, 

2005). 

 

 

2.4. FEBRE 

A febre que não está associada a uma infecção pode ser uma manifestação de doença 

maligna (Withrow & MacEwen, 1996). A febre paraneoplásica é não neutropénica. Os 

mecanismos fisiopatológicos de febre paraneoplásica incluem a produção de citoquinas 

pirogénicas pelo tumor e/ou pelo sistema imunitário do hospedeiro (macrófagos). Em 

particular, IL-1, IL-6 e TNF podem actuar no centro da termorregulação do hipotálamo 

anterior. Numa pesquisa realizada em 101 cães que sofriam pirexia de origem 

desconhecida, a neoplasia subjacente foi evidente em 10 cães. Nos gatos esta síndrome é 

desconhecida (Dobson & Lascelles, 2003). No Homem, as neoplasias que estão associadas 

são o carcinoma renal, o hepatoma e o linfoma não-Hodgkin (Ettinger & Feldman, 2005). 

A febre paraneoplásica pode ser tratada sintomaticamente com antipiréticos ou agentes 

antiinflamatórios não esteróides. A resolução definitiva é atingida com tratamento do tumor 

(Withrow & MacEwen, 1996). 

 

 

2.5. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS NEUROMUSCULARES 

No Homem, as complicações neurológicas associadas a neoplasias são muitas vezes 

devidas aos efeitos directos do tumor ou das suas metástases (Bonagura & Kirk, 1995), mas 

para ser considerado uma verdadeira síndrome paraneoplásica, estas afecções não devem 

ser resultado de tumores que afectam directamente o sistema nervoso (Withrow & 

MacEwen, 1996). As alterações neurológicas paraneoplásicas afectam apenas 1% das 

pessoas com tumor e precedem o seu diagnóstico em aproximadamente dois terços desses 

pacientes. São provavelmente subestimadas devido ao seu difícil diagnóstico. No Homem e 

no cão, as afecções paraneoplásicas no sistema nervoso periférico são mais frequentes que 

no sistema nervoso central. As neuropatias periféricas paraneoplásicas foram encontradas 

em cães com linfoma, leucemia mielomonocítica, insulinoma, adenocarcinomas prostático e 
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pancreático; enquanto as neuromiopatias paraneoplásicas foram associadas a timoma, 

carcinoma brônquico, linfoma, carcinoma biliar, adenocarcinoma intestinal e seminoma 

simultâneo a adenoma das glândulas perianais (Bonagura & Kirk, 1995). 

Num estudo realizado com cães com tumores sólidos malignos e exames neurológicos 

normais verificou-se que 76% tinham anomalias histológicas que incluíam uma mistura de 

desmielinização e remielinização e degenerescência axonal semelhante à polineuropatia 

sensorimotora encontrada em pacientes humanos.  

Uma causa conhecida para as síndromes paraneoplásicas neurológicas no Homem e 

provavelmente a mais comum em medicina veterinária é a autoimunidade. Os anticorpos 

são formados como resultado das reacções cruzadas entre os antigénios do tumor e os 

antigénios neuromusculares (Bonagura & Kirk, 1995; Dobson & Lascelles, 2003). 

Em medicina veterinária, a relevância clínica das síndromes paraneoplásicas neurológicas 

está limitada à miastenia gravis, às neuropatias periféricas e à polimiosite (Ettinge & 

Feldman, 2005). 

A miastenia gravis afecta até 50% dos cães com timoma (Ettinger & Feldman, 2005). O 

carcinoma hepático (carcinoma colangiocelular) e osteossarcoma também podem estar 

associados a esta doença (Morrison, 2007). Os sinais clínicos incluem fraqueza muscular, 

letargia, regurgitação e aspiração pulmonar, estes últimos associados ao megaesófago. A 

fraqueza muscular localizada pode envolver os músculos faciais, faríngeos ou laríngeos 

(Dobson & Lascelles, 2003). A detecção de autoanticorpos circulantes contra os receptores 

de acetilcolina (AchR) e, menos específico, o teste de edrofónio (tensilon) e electromiografia 

com estimulação repetitiva de nervos ajudam a confirmar o diagnóstico. A remoção cirúrgica 

do tumor está associada à melhoria dos sinais clínicos; contudo os títulos de antiAchR nem 

sempre diminuem significativamente (Ettinger & Feldman, 2005). 

A neuropatia periférica está associada a cães com mieloma múltiplo, linfoma, carcinoma 

brônquico, adenocarcinoma mamário, melanoma maligno, insulinoma, osteossarcoma, 

adenocarcinoma da tiróide e mastocitoma (Morrison, 2007). A doença é igualmente devida à 

produção de autoanticorpos que têm como alvo antigénios partilhados pelo tumor e pelos 

nervos periféricos. Os principais sinais clínicos são fraqueza e paraparesia a tetraparesia 

progressiva característicos de uma doença que afecta os nervos motores inferiores (Ettinger 

& Feldman, 2005). 

A polimiosite imunomediada tem sido reportada nalguns cães e gatos com timoma 

(Bonagura & Kirk, 1995). 

Os animais podem também exibir sinais neurológicos secundários a anomalias endócrinas e 

electrolíticas causadas por outras síndromes paraneoplásicas como hipoglicémia, 

hipercalcémia e síndrome de hiperviscosidade (Dobson & Lascelles, 2003).  
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2.6. OSTEOPATIA HIPERTRÓFICA 

É uma doença paraneoplásica bem documentada nos cães e que ocorre raramente nos 

gatos. 

A doença está associada a processos no tórax e raramente no abdómen. Estão incluídos 

uma variedade de tumores intratorácicos (pulmonares, sarcomas do esófago) (Bonagura & 

Kirk, 1995), bem como processos não neoplásicos como abcessos, granulomas, corpos 

estranhos, parasitas, pneumonia, doenças cardíacas congénitas e adquiridas, atelectasia 

pulmonar local (Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003; Ettinger & Feldman, 

2005). Também está documentado em tumores abdominais como rabdomiossarcomas, 

carcinomas de bexiga e nefroblastoma. No gato, está associado a adenocarcinoma 

pulmonar, adenoma papilar renal, timoma e carcinoma broncogénico (Bonagura & Kirk, 

1995; Withrow & MacEwen, 1996). 

A etiologia é pouco clara mas devido ao sucesso do tratamento por vagotomia, pensa-se 

que as substâncias vasoactivas humorais ou a estimulação neurológica levam ao aumento 

do fluxo sanguíneo nas extremidades estimulando a proliferação óssea e de tecido 

conjuntivo que se inicia nos dígitos e se estende proximalmente, podendo atingir o fémur e 

úmero (Bonagura & Kirk, 1995; Withrow & MacEwen, 1996; Dobson & Lascelles, 2003); 

ocasionalmente a pélvis e as costelas poderão ser afectadas (Withrow & MacEwen, 1996). 

A história de claudicação e relutância ao movimento especialmente se os membros estão 

severamente afectados é típica nesta síndrome. Frequentemente uma tumefacção dolorosa 

das extremidades distais é detectada clinicamente (Ettinger & Feldman, 2005). 

O diagnóstico é confirmado com radiografia e deverá ser seguido pela procura do processo 

patológico. A aparência radiográfica resume-se na formação de osso extraperióstico que se 

inicia distalmente nos metacarpos e metatarsos e progride proximalmente (Bonagura & Kirk, 

1995; Ettinge & Feldman, 2005). 

O tratamento consiste na remoção dos processos torácicos ou abdominais. A administração 

de antiinflamatórios esteróides ou não esteróides pode ajudar no maneio da dor (Ettinger & 

Feldman, 2005). 

 

 

2.7. MANIFESTAÇÕES GASTROINTESTINAIS 

Apesar da ulceração gastroduodenal não ser um problema muito frequente nos pequenos 

animais, o seu diagnóstico etiológico deve incluir-se nos diferenciais um processo 

neoplásico. Juntamente com os tumores gastrointestinais primários, a pesquisa da presença 

de mastocitoma (atrás referido na síndrome de hiperhistaminémia) e gastrinoma deve ser 

realizada. Estes dois tumores estimulam a secreção de ácido gástrico através da libertação 

de histamina e activação dos receptores de histamina H2, ou através da ligação a 

receptores de gastrina na parede basal das células parietais gástricas, respectivamente. 
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Os gastrinomas são tumores das células dos ilhéus pancreáticos que segregam uma 

quantidade excessiva de gastrina (Ettinger & Feldman, 2005). 

Num estudo realizado em medicina humana com tumores no pulmão, próstata, pâncreas, 

cólon e tecido linfóide, verificou-se vários graus de atrofia das vilosidades de mucosa do 

intestino delgado com consequente má absorção em mais de metade dos casos. 

Os efeitos hepáticos estão documentados em pacientes com carcinoma das células renais 

que são resolvidos após ressecção cirúrgica nalguns pacientes. O mediador da disfunção 

hepática é desconhecido; contudo, os carcinomas das células renais produzem uma 

citoquina hepatotóxica, IL-6, in vitro. Os carcinomas das células de transição e das células 

renais foram documentados em cães com aumento inexplicável de fosfatase alcalina sérica 

e da alanina aminotransferase (Bonagura & Kirk, 1995). 

 

 

2.8. MANIFESTAÇÕES RENAIS 

No Homem, alterações glomerulares podem estar associadas a neoplasias não renais 

especialmente em idosos. A neoplasia também é um importante diagnóstico diferencial em 

cães e gatos com glomerulonefrite devida à hipercalcémia, à deposição de imunocomplexos 

associados a tumores nos glomerulos renais (Ettinger & Feldman, 2005), bem como à 

deposição de substância amilóide e de paraproteínas. Por exemplo, os efeitos do mieloma 

múltiplo na função renal incluem insuficiência renal secundária à deposição de proteína 

mieloma nos ductos colectores, deposição de amilóide, síndrome de Fanconi com acidose 

tubular proximal renal, diabetes insipidus nefrogénico e síndrome nefrótico. 

Num estudo realizado, 33 a 40% dos cães com mastocitoma localizado e 69% com 

mastocitose sistémica apresentavam glomerulonefrite (Bonagura & Kirk, 1995). 

A resolução da neoplasia resulta na melhoria das afecções paraneoplásicas renais desde 

que a lesão renal seja reversível (Bonagura & Kirk, 1995). 
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3. SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS CUTÂNEAS 

 

Em medicina veterinária, os casos de síndromes paraneoplásicas cutâneas documentadas 

são escassos em relação à literatura em medicina humana. Este facto pode ser devido ou à 

menor incidência nos animais do que nas pessoas ou a uma falha no reconhecimento da 

associação entre certas lesões cutâneas com determinada neoplasia (Turek, 2003). 

Se tanto a afecção cutânea como o tumor são raros, a classificação da doença como 

síndrome paraneoplásica cutânea não é difícil. No entanto, quando as doenças de pele são 

relativamente comuns podem ser difíceis de classificar como manifestações 

paraneoplásicas porque, geralmente, surgem sem qualquer relação com uma neoplasia. 

Assim, em medicina humana, foram estabelecidos critérios específicos que devem ser 

aplicados para que uma determinada doença cutânea seja considerada como síndrome 

paraneoplásica e que podem ser empregues em medicina veterinária: 

1) O inicio ou reconhecimento de uma neoplasia e da afecção cutânea ocorrem ao 

mesmo tempo; 

2) A neoplasia e a dermatose seguem um curso paralelo, ou seja, o tratamento 

completo do tumor resultará na cura das lesões cutâneas e uma recidiva incluirá a 

recorrência da dermatose; 

3) Um tumor específico está associado a uma síndrome cutânea específica; 

4) A associação entre uma determinada neoplasia e a afecção cutânea é 

estatisticamente significativa (Weiss & O’Rourke, 2000). 

 

Mas muitas vezes é difícil provar que determinadas lesões de pele são manifestações 

indirectas concomitantes de uma neoplasia porque muitos tumores podem ser indetectáveis 

durante muitos anos. Portanto, clinicamente o início dos sintomas paraneoplásicos podem 

preceder, seguir ou coincidir com a detecção de uma neoplasia relacionada. 

 



 
 

23 
 

3.1. ALOPÉCIA PARANEOPLÁSICA FELINA 

 

A Alopécia Paraneoplásica Felina (APF) é uma doença cutânea rara mas bem caracterizada 

na literatura. Manifesta-se como alopécia simétrica, não pruriginosa e progressiva. Ocorre 

associada a carcinomas pancreáticos e carcinomas biliares (Turek, 2003; Gross, Ihrke, 

Walder, Affolter, 2005).  

O carcinoma dos ductos biliares está documentado como um indutor desta síndrome em 

apenas dois gatos (Pascal, Olivry, Gross, Atlee, Ihrke, 1997; Scott, Miller, Griffin, 2001), mas 

visto a alta especificidade de indução por uma neoplasia pancreática em todos os outros 

casos citados, alguns autores põem em questão o diagnóstico do tumor promotor daquela 

minoria (Gross et al, 2005). 

No entanto, em 2007, foi descrito, pela primeira vez, APF associada a um carcinoma 

hepatocelular num gato. Neste estudo foi utilizado um marcador imunohistoquímico 

específico e sensível para hepatócitos, o anticorpo monoclonal Hep Par 1, que é usado em 

medicina humana para diferenciar carcinoma hepatocelular de colangiocarcinoma; como as 

células hepáticas neoplásicas reagiram intensamente com este marcador, comprovou-se 

portanto que o tumor tinha origem hepatocelular (Marconato, Albanese, Viacav, Marchetti, 

Abramo, 2007). Um ano mais tarde, foi documentado um outro caso de carcinoma 

hepatocelular numa gata com APF (van der Luer, van den Ingh, van Hoe, 2008). 

As metástases têm, normalmente, como órgãos alvo o fígado, os linfonodos e os pulmões. 

A APF afecta gatos na faixa etária dos 7 até 16 anos, sendo a idade média 13 anos. A 

predilecção de raça ou sexo não está estabelecida (Turek, 2003; Gross et al, 2005). 

 

 

Sinais Clínicos 

A principal apresentação clínica que acompanha todos os casos documentados é alopécia 

aguda e progressiva com duração de 2 semanas a 10 meses (média 4 semanas) (Turek, 

2003). 

A perda de pelo é simétrica e progride desde o ventre até a cabeça e afecta primariamente a 

face medial dos membros (Figura 1) (Turek, 2003). Menos frequentemente a alopécia pode 

ser vista nas áreas periocular e orelhas (Scott et al, 2001). O pêlo é facilmente removido e 

nas zonas de alopécia, a pele é brilhante, pouco elástica e fina, mas sem aspecto frágil 

(Figura 2) (Turek, 2003). 

O envolvimento das almofadas plantares é comum, tornando-se dolorosas com aspecto 

seco, crostoso e fissurado ou eritematoso e húmido (Turek, 2003). Podem apresentar 

múltiplas escamas aderentes concêntricas e em anel dando aspecto de alvo rugoso (Gross 

et al, 2005; Florizoone, 2005). 
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Nalguns gatos a lambedura excessiva também contribui para alópecia, mas podem existir 

crostas aderentes ou escamas em gatos que não o fazem (Gross et al, 2005). Supõe-se que 

a excessiva lambedura pode levar à exfoliação do extracto córneo (Tasker, Griffon, Nuttall, 

Hill, 1999; Augus, 2005; Marconato et al, 2007). 

 

Figura 1 - Gato com carcinoma pancreático e alopécia paraneoplásica simétrica e eritema 

na zona ventral e membros (Mauldin et al, 2002).  

 

 

Figura 2 - Alopécia e aspecto brilhante do membro posterior de um gato com alopécia 

paraneoplásica (Marconato et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente não existe prurido, excepto se existir infecção secundária por Malassezia spp ou 

infestações de pulgas (Turek, 2003). A dermatite associada a Malassezia é rara nos gatos, 

contudo está documentado a sua associação com acne felino, dermatose seborreica em 

condições de imunosupressão, otite externa nas infestações por Otodectes cyanotis, 

dermatite exfoliativa associada a timoma e APF (Godfrey, 1998). 

Num estudo realizado com quinhentas e cinquenta biópsias de pele de gatos com história de 

dermatite ou dermatose pretendeu-se avaliar a presença e importância de Malassezia spp 

nesses animais. Verificou-se que apenas quinze amostras continham Malassezia no estrato 

córneo da epiderme ou infundíbulo folicular. Dessas quinze amostras, sete apresentavam 
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alterações dermatopatológicas e sinais clínicos que sustentavam a existência de alopécia 

paraneoplásica e outras três eram compatíveis com dermatite de interface sugestiva de 

eritema multiforme ou dermatose associada a timoma. Com este estudo concluiu-se: 

1) A Malassezia é rara nos gatos (2,7% neste estudo); e 

2) A descoberta de leveduras de Malassezia em amostras de lesões de pele multifocais ou 

generalizadas deverão incitar um minucioso exame clínico na tentativa de descobrir uma 

neoplasia interna (Mauldin, Morris e Goldschmidt, 2002). 

Os sinais sistémicos são vagos e inespecíficos como anorexia, letargia, perda de peso, 

vómito e diarreia, com duração de 2 semanas a 5 meses (Scott et al, 2001; Gross et al, 

2005; Marconato et al, 2007). Os sinais sistémicos podem desenvolver-se ao mesmo tempo 

que os sinais cutâneos ou precedê-los (Gross et al, 2005). 

 

 

Patogénese 

A patogénese não é clara, mas pensa-se que a atrofia folicular é secundária à secreção de 

um agente pela neoplasia. A teoria mais credível é a produção de citoquinas (Turek, 2003), 

já que um estudo anteriormente realizado não demonstrou a produção anormal de insulina, 

glucagina, somatostatina e de hormona adrenocorticotrófica através da análise 

imunohistoquímica de um adenocarcinoma pancreático (Tasker et al, 1999). 

 

 

Diagnóstico 

Os diagnósticos diferenciais incluem endocrinopatias felinas como hiperadrenocorticismo e 

hipertiroidismo, dermatofitose, demodecose, alopécia auto-induzida por ectoparasitas ou 

alergias, alopécia simétrica felina (Tasker et al, 1999; Turek, 2003). 

As lesões das almofadas plantares podem ser similares a dermatite necrolítica superficial 

(DNS), mas esta não é extensamente alopécica. A DNS foi já diagnosticada em conjunto 

com APF num gato (Gross et al, 2005). 

Os resultados de hemograma, o perfil bioquímico e a urianálise são inespecíficos e não são 

indicativos da neoplasia subjacente (Tasker et al, 1999; Scott et al, 2001; Gross et al, 2005). 

Os resultados do vírus da leucemia felina (FeLV) e vírus de imunodeficiência felina (FIV) 

geralmente são negativos (Godfrey, 1998; Tasker et al, 1999; Florizoone, 2005; Hall, 2007). 

As características específicas da apresentação clínica bem como outros exames 

complementares que deve incluir biópsia cutânea e ecografia abdominal, são importantes 

para estabelecer o diagnóstico definitivo (Turek, 2003). 

A biópsia de pele deve ser realizada nas regiões de máxima alopécia com a superfície 

brilhante característica (Gross et al, 2005). 
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A biópsia de pele revela telogenização, atrofia marcada e miniaturização dos folículos 

pilosos (Figura 3). Existe acantose moderada a grave. O estrato córneo muitas vezes está 

ausente, mas quando existe ocorre hiperqueratose paraqueratótica difusa ou, menos 

frequentemente, hiperqueratose ortoqueratótica (Scott et al, 2001; Gross et al, 2005). 

A pele afectada das almofadas plantares pode possuir uma camada de queratina fracturada 

ou escamosa. Nalguns casos, a erosão e crostação/descamação neutrofílica são 

proeminentes.  

Pode existir colonização secundária por Malassezia em conjunto com hiperqueratose 

ortoqueratótica (Gross et al, 2005). 

As glândulas sebáceas geralmente não estão afectadas e podem parecer aumentadas em 

relação à atenuação folicular severa. 

A inflamação dérmica está ausente a moderada. As células inflamatórias incluem linfócitos, 

histiócitos e, em menor número, neutrófilos. Os mastócitos são muitas vezes numerosos 

(Scott et al, 2001; Gross et al, 2005). 

A acantose média e inflamação dérmica são alterações não específicas comuns a uma 

variedade de dermatoses de etiologia diferente; contudo uma marcada atrofia e 

miniaturização folicular parecem ser as maiores lesões patológicas características da APF 

(Tasker et al, 1999; Bettenay, 2007). 

 

Figura 3 - Atrofia folicular severa com hiperplasia epidérmica e hiperqueratose (Turek,2003). 

 

 

O principal diagnóstico histopatológico diferencial para APF é hiperadrenocorticismo. Ao 

contrário do hipercortisolismo, a APF está associada a acantose pronunciada e muitas 

vezes a paraqueratose. Em ambas as afecções os folículos pilosos estão atrofiados; 

contudo, a queratina triquilemal aumentada e a fragilidade da pele são características 
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consistentes com hiperadrenocorticismo e não de APF. As glândulas sebáceas são normais 

em APF, mas podem estar atrofiadas no hipercortisolismo felino (Gross et al, 2005). 

A radiografia abdominal e/ou ultrasonografia, bem como a radiografia torácica para avaliar a 

existência de metástases pulmonares, são importantes se APF é suspeita. A ausência de 

anomalias não exclui o diagnóstico de neoplasia pancreática ou hepática. A laporotomia 

exploratória com biópsia de tecido pode ser necessário para confirmar o diagnóstico de 

neoplasia (Tasker et al, 1999; Turek, 2003). 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

Está documentado um caso da resolução de APF após a remoção cirúrgica de um 

carcinoma pancreático num gato, em que o pêlo cresceu totalmente 10 semanas após a 

cirurgia, mas houve recorrência dos sinais clínicos após 18 semanas devido à metastização 

hepática, pancreática, esplénica e peritoneal. Este caso confirma que APF é um processo 

potencialmente reversível se a neoplasia for removida precocemente sem existência de 

metástases (Tasker et al, 1999). 

Caso exista infecção por Malassezia, esta pode ser tratada com cetaconazol. Num estudo 

de uma caso de APF com dermatite secundária associada a Malassezia, a resolução do 

prurido e da dermatite verificou-se 17 dias após o tratamento com cetaconazol via oral (5 

mg/kg, bid, durante 3 semanas) e banhos terapêuticos com champô (Sebocalm Spherulites, 

da Virbac®, bid, durante 14 dias). Contudo, os sinais clínicos sistémicos exacerbaram e o 

gato foi eutanasiado; o resultado da necrópsia foi adenocarcinoma pancreático exócrino com 

metástases hepáticas (Godfrey, 1998). 

O prognóstico é grave. A maioria dos gatos sofre eutanásia antes ou durante o diagnóstico, 

devido ao estado avançado da doença. As metástases do tumor no fígado ou nos pulmões 

ocorrem geralmente aquando do diagnóstico da doença cutânea (Gross et al, 2005).  
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3.2. DERMATITE EXFOLIATIVA ASSOCIADA A TIMOMA NOS GATOS 

 

A dermatite exfoliativa associada a timoma (DET) é uma síndrome rara e é caracterizada por 

descamação grave generalizada com ou sem eritema (Rottenberg, von Tscharner e Roosje, 

2004). É uma doença que afecta gatos com timoma de meia-idade a idosos, sem 

predilecção de sexo ou raça documentada (Gross et al, 2005). No Homem, esta síndrome 

encontra-se mais vezes associada a linfomas e leucemias (Turek, 2003). 

O timoma é uma neoplasia pouco comum do mediastino cranial; é derivado das células 

epiteliais tímicas e tem uma infiltração variável de linfócitos (Zitz et al, 2008). 

A doença cutânea desenvolve-se como primeiro sinal sem evidência da neoplasia 

subjacente, sendo muitas vezes descoberta apenas no post-mortem (Scott et al, 2001). 

No Homem, a eritrodermia exfoliativa está descrita como síndrome paraneoplásica cutânea, 

mas também está associada a outras doenças cutâneas (Rottenberg et al, 2004). 

Uma associação entre timoma e miastenia gravis, polimiosite, miocardite e algumas 

dermatoses pouco comuns tem sido estabelecida em medicina humana. Aproximadamente, 

um em cada três indivíduos com timoma tem sintomas de doença autoimune no momento 

do diagnóstico (Florizoone, 2008). Nos cães e gatos, uma associação está presente entre 

timoma e miastenia gravis e apenas nos gatos entre timoma e dermatite exfoliativa. Nos 

coelhos também está documentado um caso de dermatite exfoliativa associada a timoma, 

com características muito idênticas às verificadas no gato (Florizoone, 2008). 

 

 

Sinais clínicos 

Esta afecção surge como eritema difuso da pele, acompanhado por exfoliação e 

descamação. 

Esta dermatite inicia-se como descamação não pruriginosa e eritema médio na cabeça e 

orelhas que progressivamente se generaliza pelo resto do corpo, intensificando-se a 

descamação e desenvolvendo-se alopécia (Figura 4). Os detritos queratosebáceos 

acastanhados e cerosos formados acumulam-se entre os dígitos, unhas e nos canais 

auditivos. Podem desenvolver-se crostas e úlceras (Turek, 2003).  

O prurido está geralmente ausente, excepto quando há infecções secundárias por 

Malassezia ou bactérias (Gross et al, 2005). 

Os sinais sistémicos mais comuns são letargia, anorexia, perda de peso, tosse, dispneia e 

regurgitação (Rottenberg et al, 2004; Gross et al, 2005; Zitz et al, 2008). Contudo, muitas 

vezes, as lesões de pele são as únicas manifestações do tumor (Gross et al, 2005). 
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Figura 4 - Gato com dermatite exfoliativa associada a timoma. Observar a alopécia, a 

descamação e eritema na cabeça, pescoço e peito (Turek, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patogénese 

O mecanismo exacto não é conhecido. No entanto, a dermatite de interface, a presença de 

um infiltrado celular linfóide e o facto de o timo ser normalmente um importante componente 

do sistema imunitário, sugerem que um processo imunomediado induzido pelo tumor possa 

existir, com produção de uma nova e, possivelmente, aberrante população de 

autoantigénios responsivos, as células T citotóxicas D4+ (TCD4+) (Turek, 2003; Gross et al, 

2005). Esta teoria já foi demonstrada em medicina humana e, possivelmente, pode ser 

comprovada em medicina veterinária. Os mecanismos de acção que envolvem o ataque das 

células TCD4+ aos queratinócitos são fulcrais para a patogénese de outras doenças, como 

a doença enxerto contra hospedeiro (do inglês graft-versus-host disease) e eritema 

multiforme, e talvez isto explique as semelhanças histopatológicas cutâneas destas três 

doenças (Gross et al, 2005). 

Outra teoria apresentada é uma resposta antitumoral aberrante, com produção de 

autoanticorpos que originam uma reacção cruzada com os antigénios epiteliais, e que pode 

ser induzida pela produção desregulada de citoquinas pelas células tumorais. Contudo, num 

estudo realizado em cinco gatos com timoma, verificou-se a ausência de imunoglobulinas na 

pele, contradizendo esta teoria (Rottenberg et al, 2004). Noutro estudo realizado verificou-se 

o inverso: a histopatologia da pele com coloração pela imunoperoxidase indirecta revelou a 

presença de IgG na membrana basal num padrão consistente com a deposição de 

imunocomplexos (Day, 1997). 
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Diagnóstico  

Os principais diagnósticos diferenciais incluem outras dermatoses exfoliativas: doenças 

infecciosas como dermatofitose, dermatite associada a FIV e a FeLV; doenças autoimunes 

como pênfigo foliáceo, lúpus erimetatoso sistémico; doenças parasitárias por Cheyletiella e 

Demodex; linfoma epiteliotrópico das células T, dermatite por contacto; erupção cutânea 

associada a fármacos; eritema multiforme, hiperadrenocorticismo ou diabetes mellitus com 

infecção secundária (Turek, 2003; Rottenberg et al, 2004; Gross et al, 2005; Augus, 2005). 

O hemograma, o painel bioquímico e a urianálise são geralmente inespecíficos. Os testes 

FIV e FeLV são muitas vezes negativos. 

A radiografia do tórax, a ultrasonografia e a aspiração com agulha fina da massa tímica 

juntamente com biópsia cutânea suportam o diagnóstico (Gross et al, 2005). 

Para realizar a biópsia cutânea deve-se recolher múltiplas amostras nas regiões de 

exfoliação e eritema. Uma das características principais da biópsia de pele é a dermatite de 

interface dermo-epidérmica hidrópica paucicelular invariavelmente presente (Scott et al, 

2001; Gross et al, 2005) composta principalmente por linfócitos, mastócitos e plasmócitos 

(Rottenberg et al, 2004). 

A inflamação da interface folicular com apoptose disseminada das células basais é 

impressionante e as glândulas sebáceas estão muitas vezes ausentes (Rottenberg et al, 

2004; Gross et al, 2005). A colonização por Malassezia tem sido documentada (Mauldin et 

al, 2002). 

Portanto, as principais características da biópsia de pele na DET são a dermatite de 

interface paucicelular, hiperqueratose e a ausência ou diminuição drásticas das glândulas 

sebáceas (Figura 5) (Rottenberg et al, 2004). 

 

Figura 5 - Histopatologia da biópsia de pele de um gato com dermatite exfoliativa associada 

a timoma: hiperqueratose grave com necrose queratinocítica multifocal e derme com 

infiltrado pleocelular obscurecendo a transição dermo-epidérmica. (H&E, ×62.5) (Turek, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

A radiografia torácica é importante. Uma massa mediastínica cranial com ou sem derrame 

pleural é sugestiva de timoma, que é confirmada histologicamente (Rottenberg et al, 2004; 

Zitz et al, 2008). Outros achados radiográficos compatíveis são o deslocamento dorsal da 

traqueia na projecção laterolateral, o deslocamento caudal da silhueta cardíaca na projecção 

dorsoventral e megaesófago quando está associado a miastenia gravis (Zitz et al, 2008). 

A tomografia computorizada (TC) e ressonância magnética desempenham um papel 

relevante na distinção de massas que são invasivas das que são expansivas (“space 

occupying”) para planear melhor a cirurgia. Num estudo realizado, concluiu-se que a TC é 

útil em determinar o grau de invasão do timoma (Zitz et al, 2008). 

A citologia da massa mediastínica compatível com timoma revela muitos linfócitos 

pequenos, uma população mista de células epiteliais tímicas mais alguns eosinófilos e 

mastócitos. O exame citológico pode ajudar no diagnóstico de massas mediatínicas, mas 

distinguir entre as duas formas mais comuns, linfoma e timoma, pode ser difícil. A avaliação 

histológica (biópsia) das amostras do tumor é a única forma de estabelecer um diagnóstico 

definitivo de timoma. Este diagnóstico é importante já que confundir um timoma com linfoma 

maligno é passar de um prognóstico mais favorável em que a remoção cirúrgica do tumor 

efectivamente cura o animal para um prognóstico muito reservado (Zitz et al, 2008). 

A análise do líquido de derrame pleural quando presente pode ajudar na identificação de 

massa mediastínica, mas não é conclusiva sendo necessário realizar sempre citologia e/ou 

biópsia. Os linfócitos no derrame associado a timoma são maduros, enquanto no linfoma 

maligno as células variam de tamanho e de maturidade e os linfoblastos geralmente estão 

presentes (Carpenter & Holzworth, 1982). 

As alterações histopatológicas da pele em conjunto com a história clínica, os achados no 

exame físico e os testes de diagnóstico de rotina negativos (raspagem, tricografia e citologia 

cutâneas) deverão alertar o clínico para uma possível síndrome paraneoplásica cutânea. A 

avaliação do mediastino cranial através de radiografia torácica e a confirmação de timoma 

por PAAF ecoguiada e/ou biópsia ajudam a identificar esse síndrome como DET. 

 

 

Tratamento e prognóstico 

A maioria dos casos resulta em eutanásia, quatro a cinco meses após o inicio dos sinais 

clínicos, sugerindo um prognóstico grave. 

Contudo, um estudo descreve a resolução completa de dermatite exfoliativa complicada com 

Malassezia seis meses após ressecção cirúrgica do tumor. Quatorze meses depois da 

cirurgia, não houve nem recorrência do timoma nem das lesões cutâneas. Este estudo 

revelou a importância do reconhecimento de dermatite exfoliativa como marcador de timoma 

no gato, permitindo a detecção precoce e tratamento atempado que poderá afectar 

significativamente o prognóstico (Turek, 2003). Noutro caso, um gato com timoma também 
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sobreviveu após ressecção do tumor e a dermatite exfoliativa e alopécia desapareceram 

(Rottenberg et al, 2004). 

Num estudo sobre os resultados de excisão do timoma em vinte casos de cães e gatos, 

verificou-se que os animas com timoma melhoraram após a excisão e, portanto, esta deverá 

ser considerada uma opção para tratamento eficaz nos cães e gatos com timoma (Zitz et al, 

2008).  

O grau de invasão do tumor é considerado o determinante principal do prognóstico no 

Homem e no cão. Neste estudo, avaliou-se a idade dos animais, o grau de invasão do 

tumor, a percentagem de linfócitos na composição da massa na avaliação histológica e o 

índice mitótico como factores que afectam o prognóstico. Concluiu-se que a percentagem de 

linfócitos na composição da massa foi o único factor que teve correlação significativa com a 

sobrevivência. Assim, quanto mais elevada a percentagem de linfócitos na massa tumoral, 

maior o tempo de vida. No entanto, neste estudo verificou-se que a miastenia gravis que é a 

síndrome paraneoplásica mais comum associada ao timoma, juntamente com megaesófago 

e as complicações envolvidas, como pneumonia por aspiração, diminuem a esperança de 

vida. As síndromes paraneoplásicas como hipercalcémia, miastenia gravis, polimiosite, 

dermatite, arritmias e outra doença imunomediada podem piorar o prognóstico nos 

pacientes com timoma (Zitz et al, 2008). 
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3.3. DERMATOFIBROSE NODULAR 

 

No Homem existem síndromes familiares de tumores cutâneos múltiplos associados a uma 

neoplasia interna específica. A dermatofibrose nodular (DN) é a primeira entidade 

semelhante a ser documentada nos animais de companhia e caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de múltiplos nódulos cutâneos com origem no colagénio, em associação 

com tumores do epitélio renal (cistadenocarcinoma, cistadenoma) e, menos frequentemente, 

com tumores do músculo uterino (leiomioma uterino) (Turek, 2003; Gross et al, 2005). 

Particularmente nos cães de raça Pastor Alemão (PA), esta síndrome é um marcador para 

neoplasia epitelial renal (Gross et al, 2005). 

A doença renal relacionada com DN tem sido descrita como quistos não neoplásicos, 

nódulos hiperplásicos e displásicos, adenomas, adenocarcinomas e oncocitomas. Esta 

diversidade de alterações patológicas provavelmente representa estadios diferentes para o 

mesmo processo (Scott et al, 2001). 

Foi documentado pela primeira vez em 1983 no cão PA, mas desde então é descrito noutras 

raças como Golden Retriever, Boxer e mistas (Gross et al, 2005). Contudo, como a grande 

maioria dos casos ocorre no cão PA, esta doença sugere uma predisposição hereditária 

(Gross et al, 2005). As análises de heriditariedade realizadas nos cães PA revelam que a 

doença tem um padrão autossómico dominante (Canine Inherited Disorders Database, 

2001; Turek, 2003). 

Num estudo realizado por Moe & Lium (1997) com cinquenta e um cães afectados por DN, a 

idade média do diagnóstico de doença interna concomitantemente com DN foi de oito anos; 

enquanto a idade média para a primeira detecção de nódulos cutâneos foi de seis anos. A 

predilecção de sexo não está documentada (Gross et al, 2005). 

Os locais mais frequentemente metastizados são linfonodos esternais, fígado, pulmão, 

linfonodos renais e outros linfonodos abdominais (Moe & Lium, 1997). A percentagem de 

metastização é de 20% (Gross et al, 2005). 

Em medicina humana, a síndrome Birt-Hogg-Dubé (SBHD) é caracterizado por múltiplas 

pápulas firmes, em forma de abóboda, distribuídas na face, pescoço e/ou tronco. São lesões 

hereditárias num padrão autossómico dominante. As lesões que caracterizam esta síndrome 

são fibrofoliculoma, tricodiscoma e acrocordoma. Contudo, numerosos estudos concluíram 

que duas destas três lesões clássicas, nomeadamente tricodiscoma e acrocordoma, são na 

realidade fibrofoliculoma. As doenças internas que mais vezes estão associadas a SBHD 

são neoplasia renal e doença pulmonar (pneumotórax espontâneo, quistos pulmonares, 

bolhas enfisematosas). Portanto, SBHD partilha o desenvolvimento de neoplasia renal e 

tumores de pele benignos com a DN no cão (Vincent, Farley, Chan e James, 2003). 
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Sinais clínicos 

Os nódulos múltiplos, firmes e bem circunscritos com diâmetro entre dois milímetros a cinco 

centímetros localizados nos membros, na cabeça e pescoço e na região ventral do abdómen 

representam a queixa mais comum desta síndrome (Figura 6) (Langohr, Irigoyen, Salles, 

Kommers, Barros, 2002). Os nódulos são não pruriginosos, estão localizados na derme ou 

tecido subcutâneo e são móveis. A maioria é coberta por uma epiderme intacta, embora 

algumas lesões se tornem ulceradas e inflamadas (Turek, 2003). 

As lesões nodulares de pele quando localizadas entre os dígitos e as almofadas digitais 

causam muitas vezes claudicação (Langohr et al, 2002). 

 

Figura 6 - Dermatofibrose nodular num cão pastor Alemão. Observar os múltiplos nódulos 

cutâneos pequenos e firmes no membro anterior direito (Langohr et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sinais clínicos sistémicos podem variar grandemente, dependendo do estadio da doença 

renal e do tempo da apresentação, e podem incluir hematúria, distensão abdominal e dor 

secundárias à ruptura de quistos renais, depressão, febre, anorexia, vómito, polidipsia e 

dificuldades respiratórias (Turek, 2003; Wahl, Herbst, Clark, Tsai e Murphy, 2008). No 

estudo de Moe & Lium (1997) verificou-se que as alterações palpáveis na região renal ou no 

abdómen estavam presentes em 60% dos cães com DN, a polidipsia e a hematúria em 25%. 

Muito importante é o facto de a DN quase sempre anteceder em meses ou anos os sinais 

sistémicos da doença relacionada com falha renal induzida pelo tumor ou pelas metástases. 

Portanto, compreender a importância do reconhecimento de DN como marcador de 

neoplasia renal permite detectar precocemente esta síndrome (Turek, 2003). 

 

 

Patogénese 

O mecanismo que associa o desenvolvimento de DN com as alterações quísticas renais é 

pouco claro. Existem três teorias para explicar essa relação. A primeira é que a DN é uma 

síndrome paraneoplásica e desenvolve-se secundariamente à neoplasia renal (Scott et al, 

2001). Foi sugerido que os tumores renais podem segregar factores de crescimento 
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estimuladores de colagénio ou citoquinas que aceleram a acumulação de colagénio. 

Contudo, nenhum destes factores foi isolado até hoje. O TGF- α tem sido teoricamente 

implicado por alguns autores à luz da possível associação deste factor com várias 

síndromes paraneoplásicas proliferativas cutâneas no Homem. 

A segunda teoria é que os animais herdaram a tendência de desenvolver estas duas 

doenças, independentemente uma da outra (Scott et al, 2001). 

A terceira teoria e, a mais razoável, é que as lesões cutâneas e renais podem desenvolver-

se independentemente uma da outra mas podem ser induzidas por um defeito genético 

comum que é parcialmente mediado por anomalias na produção e/ou expressão de 

citoquinas estimuladoras de fibrose (Turek, 2003; Gross et al, 2005). Por outras palavras, os 

animais herdaram uma afecção que leva à fibrose simultânea da pele e do parênquima 

renal. A fibrose renal causa uma obstrução do fluxo de urina que progride para a formação 

de quistos nos tubulos renais, de cistadenoma e de cistadenocarcinoma renais (CR) (White, 

Rosychuk, Schultheiss e Scott, 1998; Scott et al, 2001). Esta estimulação de fibrose pode 

ser devida à sobrexpressão do factor de crescimento β1 (TGF- β1), um potente estimulador 

de fibrose, que foi documentada em pacientes humanos com neoplasias graves, incluindo 

carcinomas renais. Num estudo recente, demonstrou-se um aumento da expressão de TGF- 

β1 na pele e no rim (folículos pilosos e tubulos renais, respectivamente) no PA com DN e 

CR quando comparado com dois PA sem qualquer doença (Gross et al, 2005). 

A síndrome paraneoplásica no PA representa um modelo valioso para o papel de 

predisposição genética na tumorigénese em geral (Moe & Lium, 1997). 

Jonasdóttir et al (2000) realizaram uma avaliação genética desta síndrome tumoral renal 

hereditária em cães e concluíram que o gene responsável por esta doença encontra-se 

numa região do cromossoma 5. Mais tarde, Lingaas et al, citado por Wahl et al (2008), 

verificou que esta região se sobrepõe ao locus do gene Birt-Hogg-Dube (gene foliculina - 

FLCN) no homem sugerindo que o mesmo gene pode ser responsável pela doença canina e 

pela doença humana; concluiu-se também que uma mutação no exão 7 está associada à 

doença canina. 

Um recente estudo de Bonsdorff, Jansen e Lingaas (2008) demonstrou que os nódulos 

cutâneos dos cães afectados por CR e ND podem ser causados por uma haploinsuficiência 

do produto do gene FLCN, descrevendo a situação em que um indivíduo tem apenas uma 

cópia funcional de um gene e a outra inactivada pela mutação. As mutações second-hits no 

gene FLCN de cães com CR e ND foram detectadas em 71% de amostras de rim com 

tumor, sugerindo uma função supressora tumoral de FLCN no CR e ND. 
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Diagnóstico 

Num cão adulto, especialmente da raça PA, com nódulos cutâneos firmes, não dolorosos 

envolvendo primariamente as extremidades, o diagnóstico de DN deverá ser considerado. 

A biópsia de pele deverá ser realizada como um dos primeiros meios de diagnóstico. Esta é 

caracterizada por feixes irregulares, densos e bem diferenciados de fibras de colagénio na 

derme ou tecido subcutâneo sem demarcação nítida do tecido conjuntivo envolvente (Figura 

7) (Turek, 2003). 

A celularidade não está aumentada e o colagénio é ultraestruturalmente normal. As 

estruturas anexas podem não estar afectadas, mas por vezes os folículos pilosos podem 

aparecer hiperqueratóticos, hiperplásicos e alongados. A epiderme sobrejacente tem 

acantose média a moderada. As lesões pequenas são geralmente não inflamatórias, 

enquanto as lesões maiores muitas vezes ulceram e podem desenvolver foliculite 

secundária e furunculose (Gross et al, 2005). 

 

Figura 7 - Dermatofibrose nodular: nevus de colagénio (Guaguère et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aparência histológica de ND pode necessitar de ser diferenciada de hamartoma de 

colagénio, fibroma e cicatriz nodular, mas são difíceis de diferenciar sem uma história clínica 

apropriada. O fibroma e o hamartoma de colagénio são lesões geralmente solitárias. O 

hamartoma de colagénio afecta primariamente a derme superficial e tem os anexos 

periferizados. O fibroma é mais celular e tem um padrão de feixes de colagénio mais 

complexo; os anexos raramente estão incorporados. Na cicatriz nodular, os feixes de 

colagénio estão hipertróficos e hialinizados, enquanto os feixes de colagénio na DN estão 

aumentados em número mas são morfologicamente normais (Gross et al, 2005). 

O hemograma, o perfil bioquímico, a urianálise e a imagiologia abdominal (radiografia, 

ultrasonografia, TC, nefrografia de contraste) estão indicados para investigar doença renal 

ou uterina. A biópsia renal ou uterina deve ser realizada para confirmar o tipo de doença 
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(Turek, 2003). A biópsia renal pode revelar proliferação hiperplásica multifocal do epitélio ou 

altamente maligna; enquanto na biópsia uterina, os feixes cruzados de células de músculo 

liso são consistentes com leiomioma (Moe & Lium, 1997).  

Os quistos renais podem ser detectados precocemente em animais com 4 a 5 anos de idade 

por TC. Foi demonstrado que a DN e/ou CR podem ser diagnosticados ainda mais cedo 

(num cão PA com 9 meses e outro com 13 meses) através da biópsia renal com detecção 

de microquistos renais que provavelmente representam lesões juvenis e preneoplásicas que 

avançam para CR na idade adulta. Neste estudo foram usados anticorpos monoclonais 

específicos para citoqueratina que detectaram células tubulares epiteliais hiperplásicas que 

delimitavam a parede interna dos quistos renais. Assim, as biópsias renais corticais podem 

servir para o diagnóstico precoce de CR, juntamente com outros métodos clínicos sensitivos 

como ultrasonografia ou TC (Moe, Gamlem, Jónasdóttir e Lingaas, 2000). 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

Infelizmente, não existe um tratamento efectivo para esta síndrome. Dada a natureza 

bilateral da neoplasia renal, a nefrectomia unilateral é raramente curativa e, portanto, a 

esperança de vida não parece depender do diagnóstico precoce. No entanto, com vista a 

minimizar as possíveis complicações e a compressão com outros órgãos, a nefrectomia 

unilateral do rim mais aumentado e não funcional deverá ser uma opção. A medição 

separada da taxa de filtração glomerular de cada rim através da cintigrafia renal proporciona 

uma boa base para esta decisão. Outros exames como a urografia de eliminação e a 

concentração de creatinina sérica também podem ser usados para decidir qual dos dois rins 

a realizar nefrectomia.  

Outra alternativa seria o transplante renal. Contudo, esta técnica põe em causa questões 

éticas e práticas (Moe & Lium, 1997). 

A eficácia da quimioterapia não está comprovada na CR (Turek, 2003). No entanto, 

demonstrou-se que o paclitaxel inibe o desenvolvimento de quistos renais em ratos que 

tenham uma doença poliquística renal congénita. O paclitaxel poderá abrandar a progressão 

de quistos múltiplos e o uso deste fármaco deverá ser considerado em cães afectados (Moe 

et al, 2000). 

A remoção de nódulos cutâneos paliativamente por cirurgia ou crioterapia poderá ser uma 

solução quando estão ulcerados e/ou quando interferem com a locomoção (Turek, 2003). 

Apesar do avanço da doença ser lento, o prognóstico a longo prazo é reservado. O tempo 

médio desde a primeira observação até a morte é de 2 anos e meio (Moe et al, 2000; Turek, 

2003). 

A causa mais comum de morte ou eutanásia, na maioria dos casos, é devida às 

complicações de doença quística renal (por exemplo, rotura de quistos e subsequente 
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peritonite; existência de metástases). A decisão de eutanásia está raramente relacionada 

directamente com DN progressiva ou complicada (Turek, 2003). 

Dada a probabilidade de a heritabilidade ser elevada, os cães afectados não devem ser 

usados como reprodutores (Turek, 2003). 

É recomendável pois, prevenir a ocorrência, alertando os proprietários e realizar a detecção 

precoce de CR através de técnicas de imagiologia (TC mostrou-se ser superior à radiografia 

simples ou de contraste do sistema urinário). Outra opção é a biópsia renal, que quando 

realizada em animais com menos de um ano de idade, como já foi referido anteriormente, 

permite detectar portadores de CR antes que sejam usados para reprodução (Moe et al, 

2000). 
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3.4. PÊNFIGO PARANEOPLÁSICO 

 

O pênfigo é uma doença cutânea autoimune vesiculobolhosa complexa com separação 

intraepitelial, resultando no destacamento célula a célula pela acantólise. Nos animais de 

companhia, encontram-se neste grupo: pênfigo foliáceo, pênfigo pustular panepidérmico, 

pênfigo eritematoso, pênfigo vulgar e, recentemente, foi descrito o pênfigo paraneoplásico 

(PP) (Lemmens, de Bruin, de Meulemeester, Wyder e Suter, 1998). 

Em medicina humana, o PP foi reconhecido por Anhalt et al em 1990, como sendo uma 

doença autoimune associada a processo linfoproliferativo benigno e maligno. Desde esse 

ano, mais de 70 casos foram documentados em medicina humana (Chung, Moschella, 

Zembowicz e Vincent, 2006). 

O PP é uma doença vesiculobolhosa muito rara que afecta as mucosas e as junções 

mucocutâneas associada a uma neoplasia hematopoiética ou sólida. As lesões têm 

características semelhantes às do pênfigo vulgar (PV) e do eritema multiforme (EM) 

(Elmore, Basseches, Anhalt, Cullen e Olivry, 2005; Gross et al, 2005).  

Em medicina humana, está associado a tumores linfoproliferativos, sendo o mais comum 

linfoma não Hodgkin (42%), seguido por leucemia linfocítica crónica (29%) e doença de 

Castleman, sarcoma das células fusiformes, carcinoma das células escamosas do pulmão, 

timoma e macroglobulinémia de Waldenstrom (Lemmens et al, 1998; Hashimoto, 2001; 

Chung et al, 2006). 

Nos animais, mais concretamente no cão, apenas dois casos estão documentados: uma 

cadela Bouvier com linfoma tímico (Lemmens et al, 1998) e um cão Golden Retriever com 

sarcoma esplénico (Elmore et al, 2005).  

 

 

Sinais clínicos 

O PP no Homem caracteriza-se por lesões cutâneas vesiculobolhosas, semelhantes ao PV 

e/ou EM que afectam a cabeça, o tronco e as extremidades. Geralmente, o primeiro sinal 

clínico é uma estomatite resistente ao tratamento. As lesões orais erosivas são mais 

severas que no PV e estendem-se, por vezes, desde a boca até aos tractos GI e respiratório 

superiores. Ao contrário do pênfigo clássico, o eritema e a inflamação estão sempre 

associadas a máculas, pápulas e placas, assemelhando-se à aparência do EM. O 

envolvimento da conjuntiva ocorre na maioria dos pacientes humanos. Pode haver 

envolvimento fatal do tracto respiratório (Hashimoto, 2001; Turek, 2003). 

Em medicina veterinária, nos dois casos documentados, as principais lesões cutâneas 

observadas foram ulcerações severas e erosões na mucosa oral bem como nas junções 

mucocutâneas do focinho, vagina e ânus (Figura 8.1 e 8.2); erosões e crostas nas margens 
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2 1 

das orelhas e no canal auditivo externo bem como no tórax ventral, virilhas, axilas, esterno e 

pontos de pressão dos membros (Lemmens et al, 1998; Elmore et al, 2005). 

Em muitas áreas, ao exercer pressão nas lesões, a epiderme destaca-se (sinal de Nikolsky 

positivo), elucidando a localização das lesões graves (Lemmens et al, 1998; Elmore et al, 

2005). 

 

Figura 8 - Lesões crostosas e ulcerativas nas junções mucocutâneas da face, focinho e 

zona periocular em dois cães com pênfigo paraneoplásico (1 – Elmore et al, 2005) (2 -

Lemmens et al, 1998). 

 

 

Patogénese 

O mecanismo imunológico exacto ainda não é conhecido. Para se compreender melhor uma 

possível patofisiologia do PP, é necessário conhecer a estrutura das uniões intercelulares.  

Os desmossomas são responsáveis pela adesão intercelular. As placas citoplasmáticas de 

ligação dos desmossomas são constituídas por proteínas da família plaquina 

(desmoplaquinas, envoplaquina e periplaquina). Pensa-se que estas proteínas intracelulares 

desempenham um papel importante na estabilização das placas de ligação e na associação 

com os filamentos intermediários de queratina.  

Foi constituída como hipótese que a resposta imunitária antitumoral e as proteínas do 

epitélio normal experimentam uma reacção cruzada, talvez associada à expressão anormal 

de desmossomas e/ou de desmoplaquinas devida à neoplasia e/ou associada à produção 

desregulada de citoquinas (IL-6) pelas células tumorais (Scott et al, 2001). 

O mecanismo pelo qual os autoanticorpos são produzidos preferencialmente contra as 

plaquinas não é claro. Como todas as plaquinas têm uma localização citosplamática, 

presume-se que estes antigénios estão inacessíveis aos autoanticorpos nas células intactas. 

Portanto, para que haja uma internalização destes autoanticorpos, foi proposto a existência 

de um grupo de anticorpos patogénicos contra proteínas transmembranárias, as 
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desmogleinas (Dsg), que desempenham um papel inicial na patogénese do PP (Hashimoto, 

2001). Assim considera-se que os dois grupos de autoantigénios, transmembranários e 

intracelulares, podem ter uma função complementar na patogénese de PP (de Bruin et al, 

1999). Estudos realizados indicam que os autoanticorpos contra as desmogleinas I (Dsg1) e 

III (Dsg3), antigénios do pênfigo, poderão desempenhar um papel primário na patogénese 

de PP (Amagai, Nishikawa, Nousari, Anhalt e Hashimoto, 1998; Hashimoto, 2001). Assim foi 

proposto que os autoanticorpos contra Dsg1 e Dsg3 e, provavelmente, contra uma proteína 

desconhecida com 170 Kd, iniciam a acantólise e a lesão da membrana celular, induzindo a 

formação de autoanticorpos contra as plaquinas. Subsequentemente, estes anticorpos 

entram nos queratinócitos e ligam-se aos autoantigénios alvo pelo fenómeno epitope 

spreading (Scott et al, 2001). 

Ohyama et al (2001) constaram que as lesões vesiculobolhosas observadas podem ser 

causadas não só por autoanticorpos IgG Dsg, mas também por outros mecanismos 

patológicos como reacção liquenóide ou dermatite de interface. Portanto, os mecanismos 

fisiopatológicos da formação de vesículas é mais complexo no PP que no pênfigo clássico. 

Contudo, um outro mecanismo fisiopatológico tem sido proposto. A apoptose queratinócitica 

mediada por células T, juntamente com um aumento local da produção de IFNγ e TNFα, foi 

demonstrada no homem e, provavelmente, constituem a maior contribuição para a doença 

(Reich et al, 1999; Gross et al, 2005). 

 

 

Diagnóstico 

Os diagnósticos diferenciais para o PP são o PV, o penfigóide bolhoso, lúpus eritematoso 

sistémico, EM, necrólise epidérmica tóxica (Gross et al, 2005), linfoma cutâneo de células T 

e penfigóide mucomembranoso (Lemmens et al, 1998; Gross et al, 2005). 

O hemograma e os valores das análises bioquímicas séricas normalmente não revelam 

anomalias significativas. Por vezes pode apresentar uma neutrofilia ligeira com desvio à 

esquerda (Lemmens et al, 1998). 

As características epiteliais da epiderme ou das mucosas incluem lesões características de 

PV (acantólise suprabasilar) e EM (dermatite de interface rica em células com apoptose 

queratinócitica) e, em menor extensão, pênfigo foliáceo (PF) (pustulação intraepidérmica 

com queratinócitos livres). Esta apresentação morfológica mista é a chave para o 

diagnóstico de PP (Gross et al, 2005; Elmore et al, 2005; Ivan & Prieto, 2009). Contudo, uma 

dermatose associada a fármacos e outros desencadeadores imunológicos além de 

neoplasia, podem produzir um padrão morfológico cutâneo semelhante (Olivry, Alhaidari e 

Ghohestani, 2000). 

Os neutrófilos preenchem a vesícula, muitas vezes formando pústulas panepidérmicas. 

Pode existir satelitose linfocitíca dos queratinócitos apoptóticos. A derme ou submucosa 
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contêm uma mistura de infiltrado mononuclear de linfócitos, macrófagos e plasmócitos. Os 

neutrófilos estão variavelmente presentes e podem ser numerosos (Gross et al, 2005). 

Resumidamente, o que é único no PP é a presença de queratinócitos apoptóticos 

localizados a todos os níveis da epiderme, a vacuolização basal e a intensa exocitose 

epidérmica de linfócitos citotóxicos, células natural killer e macrófagos. Além disso, o grau 

de acantólise é menos proeminente comparando com o PV (Figura 9 e 10) (Turek, 2003). 

 

Figura 9 – Imagem histopatológica da pele de um cão com pênfigo paraneoplásico. 

Formação da vesícula suprabasal pela acantólise com queratinócitos basais na base da 

vesícula (seta) (H&E) (Elmore et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Imagem histopatológia da pele de um cão com pênfigo paraneoplásico. 

Dermatite de interface rica em linfócitos com apoptose queratinócitica basal (seta) (H&E) 

(Elmore et al, 2005). 
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Os diagnósticos diferenciais histopatológicos são, principalmente, EM, PF e PV. O EM e o 

PF não apresentam acantólise suprabasilar; no PV não existe apoptose. O PF tem apoptose 

e os queratinócitos estão envolvidos por neutrófilos dando origem a pequenas pústulas. A 

reacção a fármacos também é outro possível diagnóstico diferencial, caracterizada por 

apoptose severa (Gross et al, 2005). 

Para ajudar a remodelar a classificação de doenças cutâneas autoimunes vesiculobolhosas, 

as características imunopatológicas são muito importantes (Olivry, 2006). Para confirmar o 

diagnóstico de PP, a imunofluorescência directa e indirecta e a imunoprecipitação são muito 

úteis. A imunofluorescência directa consiste na identificação de deposição de Ig G e de 

complemento (C3) nos espaços epidérmicos intercelulares bem como ao longo da 

membrana basal dos tecidos afectados. Contrariamente, no PV a IgG e C3 estão apenas 

nos espaços intercelulares epidérmicos (Turek, 2003; Gross et al, 2005). 

A imunofluorescência indirecta é usada para determinar a presença de anticorpos 

antiqueratinócitos circulantes, os autoanticorpos IgG (Lemmens et al, 1998; Gross et al, 

2005). No Homem, é usado soro sanguíneo e os anticorpos coram o substrato tecidular 

epiteliar normal incluindo pele, esófago, bexiga e vias aéreas (Turek, 2003). Em medicina 

veterinária, é revelado um forte padrão de coloração antiqueratinócito em todas as camadas 

suprabasais (Lemmens et al, 1998) tanto da pele como do epitélio de transição (bexiga). Em 

contraste, as IgG dos cães com PV ligam-se apenas aos queratinócitos da pele e não da 

bexiga (Elmore et al, 2005). 

Os achados de imunofluorescência na bexiga urinária têm uma especificidade de 83% e 

uma sensibilidade de 75%; logo, falsos positivos e falsos negativos podem ocorrer (Scott et 

al, 2001). 

A imunoprecipitação é necessária para confirmar o diagnóstico através da identificação do 

complexo antigénico característico (Scott et al, 2001). Este método consiste em isolar e 

detectar os autoanticorpos no soro sanguíneo do paciente que, por sua vez, se ligam às 

proteínas de adesão celular, especialmente alvo no PP: desmoplaquina I (250 Kd) e II (210 

Kd), antigénio penfigóide bolhoso I (230 Kd), envoplaquina (210 Kd), periplaquina (190 Kd) e 

um antigénio transmembranário não identificado (170 Kd) (Scott et al, 2001; Hashimoto, 

2001; Turek, 2003). 

Foi demonstrado que os principais antigénios específicos alvo no PP são a envoplaquina 

(210 kd) e a periplaquina (190 kd) que, juntamente com a proteína 170 kd, são antigénios 

comuns no PP humano e canino. Essas descobertas demonstram que o PP no cão 

assemelha-se à doença humana não só clinica e histopatologicamente como também na 

reacção imunitária (de Bruin et al, 1999). 

O antigénio específico do PV é a proteína 130 kd (desmogleína 3) e do PF é proteína 160 kd 

(desmogleína 1) (Hashimoto, 2001; Turek, 2003; Gross et al, 2005). Contudo, no Homem, 
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autoanticorpos directamente contra estes dois antigénios também foram detectados em 

pacientes com PP (Amagai et al, 1998).  

Recentemente, foram identificados pela primeira vez na espécie canina, autoanticorpos IgG 

contra Dsg 3 tanto em cães com PV como com PP. Esses autoanticorpos juntamente com 

os autoanticorpos contra a Dsg 1 são capazes de induzir a perda de adesão celular de 

queratinócitos no PP (Nishifugi, Olivry, Ishii, Iwasaki e Amagai, 2007). 

Em conclusão, existem cinco critérios para o diagnóstico de PP humano proposto por Anhalt 

(1997): 

1. Ulcerações e bolhas/vesículas nas mucosas, lesões cutâneas polimórficas no 

contexto de uma neoplasia subjacente; 

2. Achados histopatológicos de alterações vacuolares de interface, necrose de 

queratinócitos e acantólise intraepidérmica; 

3. Deposição de IgG e C3 na superfície das células epidérmicas e variavelmente 

também ao longo da zona da membrana basal (imunofluorescência directa); 

4. Autoanticorpos séricos que se ligam à superfície das células da epiderme como 

também do epitélio de transição da bexiga urinária (imunofluorescência indirecta); 

5. Autoanticorpos séricos que reconhecem antigénios 250, 230, 210, 190 e 170 kd por 

técnicas imunoquímicas como a imunoprecipitação. 

Estes critérios também foram aplicados na medicina veterinária tanto por Lemmens como 

por Elmore para comprovar o diagnóstico de PP. 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

Ao contrário do pênfigo clássico, o tratamento com glucorticóides (prednisolona) ou drogas 

imunosupressoras (ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina A) quase nunca resulta na 

melhoria das lesões (Hashimoto, 2001; Turek, 2003). Com excepção dos casos de timoma, 

nos quais a excisão tipicamente resulta na resolução de PP, o prognóstico relacionado com 

as lesões cutâneas é grave mesmo face ao tratamento com sucesso da neoplasia 

subjacente.  

A mortalidade no Homem é aproximadamente 90% com pacientes a sucumbirem devido à 

sepsis, insuficiência multisistémica ou insuficiência respiratória devido ao desenvolvimento 

de bronquiolite obliterante (Hashimoto, 2001; Turek, 2003). 

Não está documentado nenhum tratamento com sucesso em medicina veterinária. Nos dois 

casos documentados, ambos os pacientes morreram. 
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Até agora, apenas dois casos de PP foram documentados. O primeiro caso foi de uma 

fêmea Bouvier com linfoma tímico diagnosticado post-mortem em que quatro dos cinco 

critérios para o diagnóstico de PP foram reconhecidos. 

Os sinais clínicos observados foram lesões orais erosivas e ulcerativas graves e lesões 

cutâneas vesiculobulhosas inicialmente na cabeça que se generalizaram para as 

extremidades e tronco. 

A histopatologia da primeira biópsia cutânea realizada ante-mortem identificou lesões 

compatíveis com eritema multiforme. Na segunda biópsia post-mortem as lesões eram 

típicas de eritema multiforme associado a lesões específicas de pênfigo vulgar. 

Quanto à imunopatologia, por Immunoblotting, foram identificadas as proteínas 190 e 210 

kd. Por imunofluorescência indirecta, usando lábio canino normal e epitélio de bexiga bovina 

como substratos, foi identificado um padrão forte de coloração da membrana dos 

queratinócitos em todas as camadas suprabasais com título até 1: 2560; as membranas do 

epitélio de transição de bexiga também foram positivas (Lemmens et al, 1998). 

O segundo caso foi de um Golden Retriever com sarcoma esplénico detectado ainda em 

vida, via ultrasonografia, que morreu 12h após cirurgia. Os sinais clínicos, a histopatologia 

das lesões cutâneas, a imunofluorescência indirecta e a imunoprecitipação (identificou-se as 

proteínas 250, 230, 210 e 190 kd) foram concordantes com PP (Elmore et al, 2005). 

Está documentado um caso de um Labrador Retriever com suspeita de PP devido às 

erosões mucocutâneas e, microscopicamente, à acantólise suprabasilar (compatível com 

PV) e à apoptose queratinócitica (semelhante ao EM). Por Immunoblotting, foram 

identificados os antigénios 210, 190 e 130 kd que representam envoplaquina, periplaquina e 

desmogleina 3, respectivamente. Na imunofluorescência indirecta, o padrão de 

fluorescência intercelular foi forte no estrato espinhoso e nos queratinócitos basais, contudo 

foi negativo para epitélio de bexiga, contrastando com o PP humano e canino. Na 

imunofluorescência directa, apenas houve deposição de IgG e não de complemento em 

todos os níveis do epitélio. Na necrópsia, não foi identificado nenhuma neoplasia 

hematopoiética ou sólida. O diagnóstico de PV foi, portanto, proposto. Este caso ilustra que 

a combinação de lesões clinicopatológicas e de detecção de autoanticorpos específicos de 

plaquinas não é restrito ao PP canino e pode ser detectado noutra forma de pênfigo 

suprabasal (Olivry et al, 2000). 
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3.5. DERMATITE NECROLÍTICA SUPERFICIAL (DNS) OU ERITEMA NECROLÍTICO 

MIGRATÓRIO (ENM) 

 

A Dermatite Necrolítica Superficial (DNS) é uma doença dermatológica necrótica, rara nos 

cães, associada a uma doença interna (Turek, 2003; Gross et al, 2005). 

No Homem, esta doença é mais conhecida como Eritema Necrolítico Migratório (ENM) e foi 

descrito pela primeira vez associado a uma neoplasia pancreática em 1942 (Johnson, 

Smoller, Lamps e Horn, 2003). É caracterizado por uma erupção cutânea particular 

concomitante a um tumor das células α secretor de glucagina do pâncreas, sendo também 

designado por síndrome glucaginoma (Turek, 2003). Outras doenças como hepatopatias e 

síndrome de mal absorção também estão associadas ao ENM (Cave, Evans, Hargreavest e 

Blunden, 2007).  

Em medicina veterinária, foi descrito pela primeira vez, em 1986, em quatro cães com 

diabetes mellitus e foi então designado por dermatopatia diabética (Outerbridge, Marks e 

Rogers, 2002). A DNS partilha as mesmas características que o ENM, contudo associa-se 

mais frequentemente a hepatopatias (hepatite crónica, cirrose, neoplasia, hepatite 

medicamentosa) (Guaguère, Hubert e Muller, 2005) do que a uma neoplasia secretora de 

glucagina, sendo portanto conhecido como síndrome hepatocutânea (Turek, 2003; de 

Farias, Cavalcante, Werner, Rocha e Sillas, 2008).  

Todas as denominações referidas anteriormente (DNS, Dermatopatia Diabética, Síndrome 

Hepatocutânea, ENM, Síndrome de Glucaginoma) bem como Necrose Epidérmica 

Metabólica (NEM) são todas usadas para descrever a mesma doença (Bond, McNeil, Evans 

e Srebernik, 1995; Gross et al, 2005; Cave et al, 2007). 

Em 1999, Byrne propôs uma classificação para NEM nos cães: NEM associada a neoplasia 

pancreática identificada por histopatologia, designada por síndrome glucaginoma (NEM-SG); 

NEM sem neoplasia pancreática identificada por histopatologia e com alterações hepáticas 

denominada por síndrome hepatocutânea (NEM – SH); e NEM onde nenhuma causa foi 

determinada (NEM -ND) (Cave et al, 2007). 

A DNS é muito rara no gato; apenas quatro casos estão documentados, associados a 

hepatopatias, carcinoma pancreático, amiloidose tímica, linfoma intestinal e carcinomas das 

células escamosas (Day, 1997; Gross et al, 2005). 

Num estudo realizado com 36 cães com DNS, a idade média dos animais afectados foi de 

10 anos. Apesar da predilecção de raça não estar comprovada, nesse estudo 61% dos cães 

pertenciam a seis raças: West Highland White Terriers (6), Shetland Sheepdogs (5), Cocker 

Spaniels (4), Scottish Terriers (3), Lhasa Apsos (2) e Border Collies (2). Quanto ao sexo, 

houve maior incidência nos machos (75%) (Outerbridge et al, 2002). 
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Sinais clínicos 

No Homem, as lesões cutâneas podem preceder outros sintomas associados a neoplasia 

pancreática durante vários anos (de Farias et al, 2008). Os sinais cutâneos mais comuns no 

Homem são eritema, descamação, erosões e crostas. O tronco, membros inferiores, área 

inguinal e área perioral são as zonas mais afectadas. Outras lesões como alopécia, unhas 

quebradiças e envolvimento oral (queilite angular, estomatite e glossite) também podem 

ocorrer (Johnson et al, 2003). 

Nos cães, a DNS caracteriza-se principalmente por lesões cutâneas progressivas de três 

semanas a vários meses, associadas a letargia e inapetência. As alterações dermatológicas 

mais relevantes incluem erosões, ulcerações, alopécia, exsudação e crostas aderentes 

localizadas nas patas, nos pontos de pressão como cotovelo e jarrete, flanco e nas junções 

mucocutâneas (lábios, pálpebras, nariz, ânus, genitais externos). Um espessamento 

importante das almofadas plantares juntamente com fissuras ocorre em todos os animais 

(Figura 11). As lesões vesiculares intactas também podem ocorrer mas são mais comuns no 

Homem (Bond et al, 1995; Scott et al, 2001). 

 

Figura 11 - Dematite necrolítica superficial. Hiperqueratose e fissuras nas almofadas 

plantares de um canídeo com síndrome de glucaginoma (de Farias et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As infecções secundárias por dermatófitos, bactérias ou colonização por Malassezia são 

comuns. O prurido e a dor são frequentemente evidentes (Outerbridge et al, 2002; Gross et 

al, 2005). 

Nos gatos, as principais lesões cutâneas documentadas envolvem o tronco e os membros. 

A pele do dorso fica espessada e coberta por crostas brancas aderentes (Scott et al, 2001); 

observou-se alopécia ventrolateral no tronco, ulceração e crostas nas junções 

mucocutâneas orais e nas regiões interdigitais (Gross et al, 2005), bem como dermatite 

secundária a Malassezia (Mauldin et al, 2002). 

Os sinais sistémicos mais frequentes são letargia, anorexia, perda de peso e dificuldade ou 

dor ao andar, fraqueza, poliúria, polidipsia (Waner, Anug e Aizenberg, 2007). 
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As lesões cutâneas ocasionalmente desenvolvem-se após os primeiros sinais sistémicos, 

especialmente poliúria e polidipsia, associados a diabetes mellitus (Scott et al, 2001; 

Outerbridge et al, 2002). Em 25% dos casos de glucaginoma canino diagnosticou-se 

diabetes mellitus (de Farias et al, 2008). 

 

 

Patogénese 

A causa da degenerescência dos queratinócitos é desconhecida, mas é provavelmente o 

resultado da carência nutricional celular. A hipoaminoacidémia cutânea ou deficiências em 

biotina, ácidos gordos essenciais ou de zinco têm sido propostos. Estas deficiências 

nutricionais resultam das anomalias metabólicas causadas pela hiperglucaginémia, 

disfunção hepática ou a combinação de ambas (Scott et al, 2001). 

A hipoaminoacidémia tem sido frequentemente documentada em cães com DNS e proposta 

como uma parte importante na patofisiologia de DNS no cão e no Homem. Os níveis de 

aminoácidos individuais são semelhantes no NEM-SG e NEM-SH. No NEM-SG, as acções 

catabólicas sobre os aminoácidos pela glucagina são propostas como a causa de 

hipoaminoacidémia que por sua vez leva à depleção proteica na epiderme e à consequente 

necrólise de queratinócitos (Cave et al, 2007). Esta hipótese é suportada pela rápida 

melhoria dermatológica que é vista tanto nas pessoas como nos cães (1 cão) após a 

ressecção cirúrgica do tumor ou no tratamento com inibição da glucagina por somatostatina 

análoga, bem como pela resolução temporária das lesões de pele após infusão IV de 

aminoácidos (Turek, 2003). 

Em medicina humana, é mais comum o ENM estar associado a um tumor endócrino 

pancreático que segrega níveis elevados de glucagina. Por isso, é tentador considerar as 

alterações de glucagina no cão como os motivadores desta doença metabólica devido às 

semelhanças impressionantes com o ENM associado à síndrome glucaginoma no Homem 

(hipoaminoacidémia, diabetes mellitus, lesões cutâneas histologicamente idênticas). Mas 

nos cães, o aumento dos níveis de glucagina associado aos tumores endócrinos 

pancreáticos produtores de glucagina ocorre numa minoria (Gross et al, 2005). As 

hepatopatias, acompanhadas ou não de diabetes mellitus, são as doenças mais associadas 

à DNS canina, representando 93% dos casos. Embora as hepatopatias tenham sido 

associadas ocasionalmente com a ingestão de micotoxinas ou medicamentos 

anticonvulsivos (como fenobarbital e fenitoína), a sua causa na maioria dos casos é 

desconhecida (Scott et al, 2001). 

As lesões cutâneas da DNS associada a uma hepatopatia são idênticas às da DNS 

pancreática, sugerindo que mecanismos patogénicos cutâneos provavelmente são 

semelhantes nas duas formas de DNS (Gross et al, 2005). 
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No estudo de Outerbridge et al (2002) realizado com 36 cães com DNS confirmada 

histopatologicamente, avaliou-se as concentrações de aminoácidos plasmáticos e 

comparou-se à concentração de aminoácidos previamente documentada em cães com 

hepatites aguda e crónica. Verificou-se que a concentração média dos aminoácidos 

plasmáticos dos cães com DNS foi significativamente mais baixa que a dos cães com 

insuficiências hepáticas aguda e crónica: a maioria das concentrações individuais dos 

aminoácidos plasmáticos era 60% inferior do valor normal, e as concentrações totais eram 

equivalentes a 30% do valor normal. O rácio dos aminoácidos de cadeia ramificada (valina, 

leucina e isoleucina) sobre os aminoácidos aromáticos (fenilanina e tirosina) é reconhecido 

como sendo um indicador de insuficiência hepática, que diminui com a gravidade da 

disfunção hepática. Nos cães com DNS esse rácio foi de 2.6, muito mais baixo que dos cães 

saudáveis (normal é 3.0 a 4.0) mas mais elevado que dos cães com insuficiência hepática 

grave (< 1.5). Assim, este valor, 2.6, não é indicativo de disfunção hepática grave. Este 

estudo sugere, portanto, que o perfil de aminoácidos nos cães com DNS não pode ser 

explicado pelo metabolismo hepático comprometido ou insuficiente. Um aumento do 

catabolismo hepático de aminoácidos foi proposto como a causa da marcada 

hipoaminoacidémia observada nos cães com DNS. 

Noutro estudo realizado por March et al (2004) com onze cães com história de 

administração prolongada de fenobarbital, foi confirmado DNS pelos sinais clínicos, 

analíticos, ecográficos e patológicos, semelhantes aos dos animais com DNS sem história 

de administração prolongada de fenobarbital. Neste estudo estabeleceu-se que o 

fenobarbital estimula um aumento generalizado no recrutamento hepático e na utilização de 

aminoácidos circulatórios para a síntese enzimática microssómica, diminui a utilização de 

aminoácidos noutras vias metabólicas como ciclo de ureia e gluconeogénese e diminui o 

catabolismo proteico nos hepatócitos, levando à depleção de aminoácidos que são 

importantes para as funções fisiológicas normais em muitos tecidos. Assim a administração 

crónica de fenobarbital requer uma avaliação como um potencial risco para o 

desenvolvimento de DNS. Além do fenobarbital, os glucorticóides (endógenos ou exógenos), 

a suplementação da tiróide, ou a administração de outros componentes farmacológicos 

poderão igualmente aumentar a utilização de aminoácidos. 

 

 

Diagnóstico 

Pelas características das lesões de pele considera-se como diagnósticos diferenciais EM, 

erupção medicamentosa, pênfigo foliáceo, lúpus eritematoso sistémico, dermatite por 

contacto, dermatose responsiva ao zinco, dermatose alimentar canina (Turek, 2003). A 

histopatologia é útil para diferenciar a maioria destas doenças. Nos gatos, os possíveis 

diagnósticos diferenciais são dermatite exfoliativa associada a timoma, dermatite associada 
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a FeLV e FIV, pênfigo foliáceo, síndrome de fragilidade cutânea adquirida com foliculite 

bacteriana secundária (Scott et al, 2001). 

 

Biópsia cutânea 

Como local de eleição para realizar a biópsia de pele, deve-se seleccionar zonas com 

placas eritematosas com média a moderada aderência de crostas enquanto as zonas de 

pele com úlceras deverão ser evitadas. A realização de múltiplas biópsias é recomendada 

(Gross et al, 2005). 

À semelhança do ENM no Homem, os achados histopatológicos da DNS são identificativos 

e podem ser fortemente sugestivos do diagnóstico. A característica principal da 

histopatologia de pele na DNS é o padrão “vermelho, branco e azul” da epiderme quando 

corada com hematoxilina e eosina, referido por alguns autores como “bandeira francesa” 

(Figura 12) (Turek, 2003; Gross et al, 2005). 

 A hiperqueratose paraqueratótica difusa e a formação de crosta criam uma camada 

superior eosinofílica. O edema intracelular difuso e intercelular e a necrose dos 

queratinócitos no estrato espinhoso constituem a camada média pálida (Scott et al, 2001; 

Turek, 2003;Gross et al, 2005). As células basais hiperplásicas originam a camada 

basofílica profunda (Turek, 2003), devido ao aumento da relação núcleo/citoplasma e à 

imaturidade citoplasmática (Gross et al, 2005). 

As alterações dérmicas são normalmente mínimas e incluem edema superficial e 

acumulação perivascular de linfócitos e plasmócitos (Scott et al, 2001). Os neutrófilos 

podem predominar dependendo do grau de degenerescência epidérmica. Os linfócitos e os 

neutrófilos podem migrar para epiderme sobrejacente (Gross et al, 2005). 

 

Figura 12 - Histopatologia da biópsia de pele de um cão com dermatite necrolítica 

superficial. A hiperqueratose paraqueratótica, a degenerescência dos queratinócitos e a 

hiperplasia das células basais da epiderme constituem a tríade histopatológica característica 

(HE x250) (Guaguère et al, 2005). 
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Pode observar-se pustulação superficial (Gross et al, 2005), bem como bactérias, 

dermatófitos ou leveduras na camada de queratina superficial.  

Nas lesões crónicas, a camada média pálida raramente está presente e a hiperqueratose 

predomina; pode existir um infiltrado inflamatório intersticial superficial a liquenóide (Scott et 

al, 2001; Gross et al, 2005). 

Nalguns casos pode existir apoptose que pode ser acompanhada por linfócitos satélite, 

semelhante ao EM. Foi proposto que a forma hiperqueratótica de EM em cães idosos pode 

ser devido ao um desequilíbrio proteico e que poderá ser patogeneticamente semelhante à 

DNS (Gross et al, 2005). 

Os diagnósticos diferenciais para a análise histopatológica de pele incluem principalmente 

dermatose responsiva ao zinco e dermatose alimentar canina. A dermatose responsiva ao 

zinco difere pela ausência de edema epidérmico laminar e degeneração; as lesões crónicas 

de DNS sem degenerescência epidérmica laminar podem requerer diferenciação clínica. A 

diferenciação clínica entre dermatose alimentar canina e DNS é necessária, porque ambas 

são caracterizadas por edema epidérmico laminar e por degenerescência, além da 

paraqueratose. Esta semelhança histopatológica pode dever-se em parte à patogénese 

comum entre DNS e dermatose alimentar canina, possivelmente via depressão de 

aminoácidos e de outros nutrientes (Gross et al, 2005). 

 

Biópsia hepática 

As lesões hepáticas observadas na DNS hepatopática consistem em hepatopatia metabólica 

vacuolar grave. Os hepatócitos estão bastante dilatados por acumulação de água ou lípidos 

e progridem para degenerescência. As áreas de colapso parenquimatoso severo resultam 

na condensação da rede de fibras de reticulina. Focos de regeneração hepatocelular 

nodular são proeminentes. Esta combinação de colapso parenquimatoso, condensação de 

reticulina e regeneração nodular tem sido confundida com cirrose hepática por muitos 

autores. Um aumento de deposição de colagénio pode ocorrer nalguns casos de DNS 

associada, por exemplo, a anticonvulsivos. A hepatopatia vacuolar grave não está presente 

nos cães com DNS pancreática (Gross et al, 2005). 

 

Bioquímica 

A avaliação laboratorial de rotina na maioria dos casos revela anemia não regenerativa, 

normocrómica, normocítica, hiperglicémia, aumento da actividade das enzimas hepáticas 

(especialmente fosfatase alcalina e alanina aminotransferase), hipoalbuminémia (Scott et al, 

2001) e hipoaminoacidémia (Outerbridge et al, 2002). 

Nos cães com doença hepática há um aumento da retenção de sulfobromoftaleina ou do 

nível de ácidos biliares pós-prandial (Scott et al, 2001). O valor dos ácidos biliares revelam 
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alta sensibilidade mas baixa especificidade para disfunção hepática, portanto, por vezes, 

não existem alterações histopatológicas indicativas de doença hepática (Cave et al, 2007). 

Deverá suspeitar-se de uma neoplasia secretora de glucagina quando os sinais clínicos 

sugerem uma necrose epidérmica metabólica na qual os valores sanguíneos não são 

indicativos de doença hepática (Cerundolo, McEvoy, McNeil e Lloyd, 1999). Os testes 

laboratoriais especiais revelam hipoaminoacidémia, aumento das concentrações de 

glucagina plasmática e de insulina (Scott et al, 2001). A hipoaminoacidémia e hiperglicémia 

bem como a hiperglucaginémia podem ser úteis mas não específicos para o diagnóstico de 

glucaginoma. A ecografia juntamente com a determinação da concentração de glucagina é 

necessária para confirmar o diagnóstico. 

Por vezes, os valores de glucagina não surgem muito alterados. A secreção episódica de 

glucagina documentada no glucaginoma humano pode explicar as variações nas 

concentrações de glucagina (Cerundolo et al, 1999). 

Além do pâncreas, a glucagina também é produzida no duodeno e estômago. Nos cães, um 

aumento de glucagina pode ocorrer na diabetes mellitus, pancreatite, insuficiência hepática 

crónica, insuficiência renal, stress, síndrome de Cushing e jejum. Os achados clínicos e 

laboratoriais devem excluir estes diagnósticos diferenciais (Cerundolo et al, 1999); o 

aumento das concentrações de glucagina na ausência de hipoglicémia ou de 

hiperadrenocorticismo prova a existência de um tumor endocrinologicamente activo e deverá 

suscitar uma investigação (Allenspach et al, 2000). 

A hiperglicémia pode ser resultante da intolerância a carbohidratos ou diabetes mellitus 

(Outerbridge et al, 2002). Contudo, a hipoglicémia tem sido documentada como sendo uma 

causa do aumento da concentração de glucagina plasmática (Cerundolo et al, 1999). Por 

norma ocorre um aumento das concentrações de glucose em NEM-SG, mas, por vezes, há 

normoglicémia. A hiperinsulinémia concomitante pode explicar o facto de a hiperglicémia 

não ser sempre detectada. O aumento dos níveis de insulina poderá ser esperado para 

reverter a hiperglicémia resultante da hiperglucaginémia (Cave et al, 2007). 

A hiperglucaginémia, a hiperinsulinémia e a hipoglicémia foram documentadas nos 

pacientes humanos com ENM. Uma forte co-expressão imunohistoquímica de insulina e de 

glucagina foi previamente documentada nos tumores de cães com NEM-SG. Noutros dois 

casos de cães com NEM-SG, os níveis de insulina estavam ligeira a moderadamente 

aumentados; no entanto, a imunohistopatologia demonstrou expressão mínima de insulina 

pelas células tumorais, sugerindo que a hiperinsulinémia ligeira a moderada é uma resposta 

homeostática para a hiperglucaginémia. 

Contrariamente, no estudo de Cave et al (2007), a hiperinsulinémia marcada e 

hiperglucaginémia juntamente com a expressão forte imunohistoquímica de insulina e 

glucagina confirmaram a co-produção de glucagina e insulina por um tumor pancreático pela 

primeira vez num cão com NEM-SG. 
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A hipoaminoacidémia é uma característica universal da DNS no Homem e no cão. No gato, 

as anomalias bioquímicas clínicas são inespecíficas e nenhuma alteração típica verificada 

no cão está normalmente presente (Scott et al, 2001). O aumento dos níveis de lipase 

também pode ocorrer no glucaginoma (Cerundolo et al, 1999). 

 

Imagiologia 

A ultrasonografia abdominal é uma importante ferramenta de diagnóstico (Turek, 2003). A 

ecografia é uma técnica simples e não invasiva para a investigação da morfologia dos 

órgãos internos (Cerundolo et al, 1999). 

Na DNS por hepatopatia, a ultrasonografia hepática pode exibir um padrão patognomónico 

único tipo “favo de mel” caracterizado por nódulos hipoecogénicos envolvidos por uma rede 

de trabéculas hiperecogénicas (Scott et al, 2001; March et al, 2004). 

A demonstração de uma massa pancreática num cão com sinais clínicos de DNS é 

altamente sugestiva de glucaginoma, porque outros tumores pancreáticos como insulinoma, 

somatostatinoma, gastrinoma e polipeptidoma estão associados a sinais clínicos e 

laboratoriais diferentes (Cerundolo et al, 1999). 

Contudo, podem ocorrer falsos-negativos, devido à baixa sensibilidade da ecografia 

pancreática (Cerundolo et al, 1999). O pâncreas, sendo um órgão de tamanho pequeno, 

com ecogenecidade semelhante à das estruturas envolventes e com proximidade a órgãos 

gastrointestinais que contêm gás, tem uma visualização difícil e por vezes incompleta, 

principalmente o seu lobo esquerdo (Turek, 2003). Assim uma aparência normal do 

pâncreas à ecografia não deverá excluir a possibilidade de tumor pancreático (4 em cada 5 

cães com glucaginoma pancreático confirmado têm um exame ecográfico normal) 

(Allenspach et al, 2000; Turek, 2003). Se os sinais clínicos, a histopatologia de pele e as 

bioquímicas séricas são altamente indicativos mas a ecografia falha ao revelar uma massa 

pancreática, um glucaginoma pancreático não identificável ou extrapancreático deverá ser 

suspeitado (Cerundolo et al, 1999). Como já foi referido anteriormente, além das células-α 

do pâncreas, a glucagina também é produzido pelo estômago e duodeno e, portanto, todos 

estes órgãos devem ser avaliados (Turek, 2003). 

Em medicina humana são usadas técnicas imagiológicas mais aperfeiçoadas quando há 

suspeita de glucaginoma pancreático como ressonância magnética, TC, ultrasonografia 

endoscópica e cintigrafia/cintilografia do receptor da somatostina (Cerundolo et al, 1999). 

Nos pacientes em medicina veterinária, estes meios de diagnóstico ainda não são o padrão 

da imagiologia abdominal. Portanto, em substituição, a laporatomia exploratória pode ser 

indicada quando a DNS é suspeita mas não existe evidência de neoplasia hepática ou 

pancreática após exames de diagnóstico de rotina (Turek, 2003). 
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A imunoreactividade da glucagina na coloração imunohistoquímica das células tumorais é 

um método de grande auxílio no diagnóstico de glucaginoma nos cães. A imunohistoquímica 

positiva para glucagina confirma o diagnóstico de glucaginoma (Allenspach et al, 2000). 

Na imunoreactividade, uma coloração positiva para glucagina, insulina e somatostatina pode 

indicar um tumor multifactorial apesar da concentração de insulina plasmática ser normal 

(Cerundolo et al, 1999). Contudo, os sinais clínicos deverão coincidir. O insulinoma é 

usualmente caracterizado por hipoglicémia, aumento da concentração de insulina e 

convulsões; o somatostatinoma é caracterizado por um aumento da produção de 

somatostatina, hipoglicémia e/ou intolerância à glucose, colelitiase, diarreia e perda de peso. 

 

 

Tratamento e Prognóstico 

Não se conhece uma terapia efectiva para a DNS nos cães. Nos pacientes humanos, a 

ressecção cirúrgica do glucaginoma é um tratamento geralmente eficaz na resolução rápida 

e durável das lesões cutâneas. E, embora a maioria dos casos apresente metástases no 

momento do diagnóstico, um procedimento de ressecção parcial do tumor é geralmente 

recomendado para a redução na sobrecarga tumoral e assim, para o alívio dos sintomas em 

75% dos pacientes (Turek, 2003). 

No Homem, a somatostatina inibidora de glucagina e a somatostatina análoga de longa 

acção, octreótido, estão associadas a uma melhoria significativa de ENM (Johnson et al, 

2003; Turek, 2003). O uso de somatostatina não foi ainda comprovado nos cães, embora a 

sua eficácia tenha sido descrita num cão com glucaginoma metastático que melhorou 

dermatologicamente 14 dias após administração de somatostatina (6µg/Kg Sc cada 8h); no 

entanto, o tratamento não foi continuado devido à disfunção renal e ao seu elevado preço e 

o cão acabou por sofrer eutanásia (Scott et al, 2001). 

Os agentes quimioterapêuticos parecem ter uma pequena actividade antitumoral no 

glucaginoma humano. Contudo, uma regressão tumoral durável foi observada nas pessoas 

que receberam combinação de estreptozocina, 5-fluorouracil e dacarbazina (Turek, 2003).  

Os cães com DNS associada a doença hepática são casos mais problemáticos. A menos 

que a hepatopatia esteja associada à ingestão de micotoxinas, à medicação com 

anticonvulsivos ou outras causas resolúveis, o animal não pode ser curado (Scott et al, 

2001). 

Nos cães, a maioria dos estudos descreve uma melhoria temporária das lesões com terapia 

com glucorticóides, mas o estado de intolerância à glucose verificada em muitos casos com 

DNS e o risco de uma crise diabética exclui o seu emprego (Scott et al, 2001; Turek, 2003). 

Tendo as lesões cutâneas uma base nutricional, a suplementação nutricional pode ser 

benéfica (Scott et al, 2001). A melhoria dos sinais cutâneos também foi observada em 

medicina humana com infusão de aminoácidos (Turek, 2003). Nos cães, a fórmula 
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nutricional mais usada consiste na correcção de deficiências nutricionais através de proteína 

de elevada qualidade (uma gema de ovo/4,5Kg), suplemento de zinco (ex. sulfato de zinco: 

10 mg/Kg/dia) e de ácidos gordos. Se há evidência clínica ou bioquímica de pancreatite, 

podem ser adicionadas enzimas pancreáticas. O tratamento por hiperalimentação com 

aminoácidos poderá ser benéfico mas é muito dispendioso (Scott et al, 2001). O facto de 

alguns cães responderem melhor à terapia com infusão intravenosa de aminoácidos do que 

à hiperalimentação oral proteica, suporta a hipótese proposta do aumento do catabolismo 

hepático de aminoácidos nos cães com DNS. A administração intravenosa de aminoácidos 

vai inicialmente desviar-se da circulação portal, resultando na distribuição de aminoácidos 

para tecidos periféricos antes da sua passagem hepática e, consequentemente, do seu 

catabolismo (Outerbridge et al, 2002). 

Torres et al documentaram uma melhoria dos sinais dermatológicos num cão com NEM-SG 

30 dias após a remoção cirúrgica do tumor pancreático. Os aminoácidos que antes da 

cirurgia estavam profundamente diminuídos (inferior a 25% da média), 30 dias após a 

cirurgia aumentaram ligeiramente (30 a 35% dos valores médios), mas o aminoácido 

citrulina apresentava valores muito mais elevados. Verificou-se que a suplementação de 

aminoácidos parenteral em cães com DNS deverá incluir a citrulina e a glutamina (Cave et 

al, 2007). 

O prognóstico é geralmente sombrio devido ao tratamento muitas vezes impossível da 

doença interna subjacente (Bond et al, 1995) e ao elevado índice metastático do 

glucaginoma, sendo os principais órgãos alvo o fígado e os linfonodos hepáticos e 

mesentéricos (Allenspach et al, 2000). No estudo de Outerbridge et al (2002) a maioria dos 

cães teve tempo de sobrevivência inferior a 6 meses. Contudo, em 20% dos cães o tempo 

de sobrevivência manteve-se acima dos 12 meses. Muitos desses cães receberam 

hiperalimentação oral com suplemento proteíco e infusão intravenosa de aminoácidos. 
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4. CASOS CLÍNICOS 

4.1. CASO DUNGA  

Dunga era um canídeo macho inteiro da raça Rottweiler com 11 anos e 40 Kg. Estava 

vacinado e desparasitado. Foi referenciado ao HVR para transfusão de sangue e 

seguimento do caso. 

Tinha história clínica de anorexia, perda de peso e fraqueza que se iniciou há cerca de um 

mês. Três dias antes foi ao seu médico veterinário que realizou um hemograma cuja única 

informação disponibilizada foi hematócrito a 11%; também realizaram titulação de anticorpos 

para Leishmania, Mycoplasma, Ehrlichia e Babesia e os resultados foram todos negativos. 

As bioquímicas hepáticas, renais e glucose apresentavam-se sem alterações.  

Na consulta de referência no HVR, ao exame físico as mucosas apresentavam-se muito 

pálidas, detectou-se um ligeiro sopro cardíaco, abdómen muito dilatado e doloroso à 

palpação. Observou-se uma série de nódulos cutâneos no abdómen e tórax (Figura 13) que 

os donos não tinham conhecimento. 

 

Figura 13 - Lesões nodulares no abdómen após tricotomia (imagens originais). 
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Para identificar a etiologia da anemia optou-se realizar um hemograma e análises 

bioquímicas, uma ecografia abdominal, uma ecocardiografia e uma punção de medula 

óssea. Dada a prioridade em estabilizar o paciente, o diagnóstico das lesões cutâneas ficou 

para segundo plano. 

O hemograma e as bioquímicas como já tinham sido realizados pelo médico veterinário 

assistente, não se repetiram.  

Dada a dilatação e o desconforto abdominal apresentados durante o exame físico procedeu-

se à realização da ecografia abdominal. Foram observadas duas massas esplénicas, uma 

pequena cranial e outra caudal de grandes dimensões, compatíveis com neoplasia (primária 

ou metástases), hiperplasia nodular ou hematoma. O fígado apresentava-se um pouco 

heterogéneo. Observou-se também líquido abdominal livre. 

Realizou-se uma radiografia torácica que não revelou nenhuma imagem compatível com 

existência de metástases. 

A ecocardiografia foi necessária para confirmar ou excluir a existência de massas cardíacas 

(tumor primário ou metástases) e para identificar a origem do sopro detectado ao exame 

físico. O único achado ecográfico foi turbulência mas sem regurgitação na válvula tricúspide 

atribuída à anemia e não foram encontradas massas.  

Para diagnosticar as duas massas observadas durante o exame ecográfico deveria ter-se 

procedido à PAAF ecoguiada, mas dada a prostração cada vez mais severa do paciente 

optou-se pela esplenectomia e envio do baço para análise histopatológica e punção da 

medula óssea para identificar o tipo de anemia.  

O animal foi internado e medicado com analgésico tramadol 2 mg/kg, SC, bid, anti-

inflamatório carprofeno (Rimadyl®) 4 mg/kg, SC, sid, e antibiótico cefalexina (Ceporex®) 20 

mg/kg, SC, bid. Iniciou-se a transfusão de sangue que se prolongou pela cirurgia. Durante a 

cirurgia fez-se punção de medula óssea e biópsia dos nódulos cutâneos. Enviou-se para 

análise histopatológica a biópsia de pele e as massas esplénicas (Figura 14), cujos 

resultados foram, respectivamente, nevus de colagénio (Figura 15) e hemangiossarcoma de 

baixa malignidade (Figura 16) (relatório em anexo I). O resultado da citologia foi medula 

óssea hipocelular (Tabela 2). 
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Figura 14 - Massa esplénica removida após esplenectomia total (imagem original). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Imagens microscópicas de nevus de colagénio. H&E, 100x (A e B) (imagens 

originais). 

A B 
 

 
Figura 16 - Imagem microscópica de hemangiossarcoma do baço. Notar a baixa 

quantidade de eritrócitos que poderá ser devida à anemia grave. H&E, 40x (imagem 

original). 
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Tabela 2 - Contagem das células da citologia da medula óssea. 

Células mielóides imaturas 0% 

Células mielóides maduras 58,50% 

Células eritróides imaturas 0% 

Células eritróides maduras 10% 

Linfócitos 24% 

Eosinófilos 7.5% 

Monócitos 0% 

Plasmócitos 0% 

Rácio mielóide: eritróide 5.85 (normal: 0.75-2.53) 

No internamento pós-operatório, o Dunga continuou com a mesma medicação. 

No dia seguinte à cirurgia, realizou-se um novo hemograma (Tabela 3) e verificou-se que o 

hematócrito continuava muito baixo mas com um ligeiro aumento (13.4%) em relação ao 

hemograma realizado anteriormente. Além do hematócrito, o número de eritrócitos e a 

concentração de hemoglobina estavam diminuídos. Observou-se também monocitose e 

trombocitopénia. 
 

Tabela 3 - Hemograma do Dunga, um dia após a cirurgia.  

 Valor Referência 

Eritrócitos (milhões/µµµµ/l) 1.8 5.50-8.50 

Hematócrito (%) 13.4 37.0-55.0 

Concentração de hemoglobina (g/dL) 5 12.0-18.0 

VCM (fL) 73.1 60.0-77.0 

HCM (pg) 27.43 18.50-30.00 

CHCM (g/dL) 37.5 30.0-37.5 

Dispersão de eritrócitos 18 14.7-17.9 

Reticulócitos (%) 0,5 <1.0 

Reticulócitos (K/µµµµL) 9,5  

Leucócitos (K/µµµµL) 11.99 5.50-16.90 

Neutrófilos (%) 59.9 60.0-80.0 

Linfócitos (%) 9.9 12.0-30.0 

Monócitos (%) 21.9 3.0-14.0 

Eosinófilos (%) 7.6 2.0-10.0 

Basófilos (%) 0.6 0-2.5 

Neutrófilos (K/µµµµL) 7.18 2.00-12.00 

Linfócitos (K/µµµµL) 1.19 0.50-4.90 

Monócitos (K/µµµµL) 2.63 0.30-2.00 

Eosinófilos (K/µµµµL) 0.92 0.10-1.49 

Basófilos (K/µµµµL) 0.08 0.00-0.10 

Plaquetas (K/µµµµL) 20 175-500 
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Três dias após a cirurgia, o Dunga apresentava-se menos prostrado e com menor dor 

abdominal. Recebeu alta hospitalar com a seguinte medicação: tramadol 2.5 mg/kg, po, bid 

(Tramadol® 100, 1 comprimido, bid, 8 dias), carprofeno 4mg/kg, po, sid (Rimadyl® 100, 1 

comprimido e meio, sid, 4 dias) e cefalexina 15mg/kg, po, bid (Rilexine® 300, 2 comprimidos, 

bid, 8 dias).  

Dez dias depois, o paciente veio à consulta de reavaliação. Os donos acharam o Dunga 

mais prostrado. Repetiu-se hemograma, e o hematócrito baixou para 11%, o número de 

eritrócitos e concentração de hemoglobina continuavam diminuídos, verificou-se neutrofilia, 

monocitose e trombocitose (Tabela 4). Iniciou-se um tratamento com gluconato ferroso 

(Hemototal®) meia ampola bid, e prednisolona (Lepicortinolo®) 1 mg/kg, bid.  

 

Tabela 4 - Hemograma do Dunga, onze dias após a cirurgia. 

 Valor Referência 

Eritrócitos (milhões/µµµµ/l) 1.6 5.50-8.50 

Hematócrito (%) 11.4 37.0-55.0 

Concentração de hemoglobina (g/dL) 4.6 12.0-18.0 

VCM (fL) 71.7 60.0-77.0 

HCM (pg) 29.26 18.50-30.00 

CHCM (g/dL)  30.0-37.5 

Dispersão de eritrócitos 18.4 14.7-17.9 

Reticulócitos (%) 2.9 <1.0 

Reticulócitos (K/µµµµL) 45.2  

Leucócitos (K/µµµµL) 22.98 5.50-16.90 

Neutrófilos (%) 69.2 60.0-80.0 

Linfócitos (%) 7.5 12.0-30.0 

Monócitos (%) 19.8 3.0-14.0 

Eosinófilos (%) 3.1 2.0-10.0 

Basófilos (%) 0.4 0-2.5 

Neutrófilos (K/µµµµL) 15.9 2.00-12.00 

Linfócitos (K/µµµµL) 1.73 0.50-4.90 

Monócitos (K/µµµµL) 4.55 0.30-2.00 

Eosinófilos (K/µµµµL) 0.71 0.10-1.49 

Basófilos (K/µµµµL) 0.1 0.00-0.10 

Plaquetas (K/µµµµL) 846 175-500 

 

No dia seguinte, o Dunga voltou ao hospital com anorexia e ataxia. Ao exame físico, a 

temperatura estava normal (38.2ºC), sem taquipneia nem taquicardia. Foi internado com a 

seguinte medicação: prednisolona (Lepicortinolo®) 25mg/ml, IV, bid; ranitidina 2 mg/kg, SC, 
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bid; cefalexina (Ceporex®) 2mg/kg, SC, sid; e tramadol 2 mg/kg, SC, bid. Dois dias depois, o 

hematócrito baixou para 7,9% e optou-se pela eutanásia.  

Discussão  

 

Nos dois hemogramas realizados, existia uma anemia grave, sem aumento do número de 

reticulócitos (inferior a 60 K/µL) e VCM e CHCM encontravam-se nos parâmetros normais, 

indicativo de uma anemia não regenerativa normocrómica e normocítica. A trombocitopénia 

verificada no primeiro hemograma pode ser devida ao ainda sequestro de plaquetas pela 

esplenomegália e/ou devida à hipoplasia medular. A trombocitose no segundo hemograma 

poderá estar relacionada com o pós-cirúrgico da esplenectomia. A leucocitose com 

neutrofilia e monocitose verificada no segundo hemograma pode ser devida à inflamação 

pós-cirúrgica (Gough, 2007).  

A hipoplasia medular está associada à doença esplénica, dado que se especula que o baço 

possa produzir inibidores (humorais ou celulares) da hematopoiese ao nível da medula 

óssea (Harvey, 2001). Conclui-se, assim, que está presente uma anemia aplásica muito 

possivelmente devida ao hemangiossarcoma. Para confirmar a influência do baço sobre a 

hematopoiese medular, deveria ter-se repetido a punção da medula óssea alguns dias após 

a esplenectomia, situação que não sucedeu. Por outro lado, a anemia associada ao 

hemangiossarcoma poderá ser devida à libertação de citoquinas (TNF, IL-1, IFN-γ) pelo 

tumor.  

O hemangiossarcoma é o tumor mais comum no baço, muito invasivo e de rápido 

crescimento. A ultrassonografia abdominal e a ecocardiografia permitem uma melhor 

avaliação de potenciais locais com metástases (coração, fígado), que não se verificaram 

neste caso. Geralmente os cães com hemangiossarcoma não recuperam totalmente com a 

ressecção cirúrgica e a recorrência tumoral é comum, sendo necessário recorrer à 

quimioterapia. Os protocolos contendo doxorrubicina usada como agente único ou 

combinada com ciclosfosfamida ou ciclosfosfamida e vincristina têm revelado um benefício 

acrescido em cães com hemangiossarcoma (Whitrow & MacEwen, 1996; Ettinger & 

Feldman, 2005).  

Neste caso, o resultado da anatomia patológica foi de um hemangiossarcoma de baixa 

malignidade com elevado grau de diferenciação que possivelmente apenas com 

esplenectomia total ficaria resolvido, mas que devido à “elevada proximidade com estruturas 

vasculares recomendar-se-ia uma vigilância mais rígida quanto à possibilidade de 

ocorrência de metástases” (VetPat, relatório em anexo I). O desfecho deste caso foi a 

eutanásia, devido à anemia severa não regenerativa associada ao tumor. 

Os nódulos cutâneos foram diagnosticados como nevus de colagénio que é um defeito de 

pele circunscrito, caracterizado por hiperplasia de fibras de colagénio na derme superficial 

(Scott, 2001). Este defeito pode estar associado ao cistoadenocarcinoma (ou cistoadenoma) 
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renal e leiomioma uterino, podendo ter uma componente tanto genética como 

paraneoplásica que foi inicialmente descoberta na raça Pastor Alemão e mais tarde noutras 

raças (Scott, 2001). Neste caso concreto, o nevus de colagénio não estava aparentemente 

associado a nenhum tumor renal, sugerindo três hipóteses: 

- o nevus de colagénio desenvolveu-se independentemente do hemangiossarcoma 

esplénico, tendo uma componente genética; 

- o início do desenvolvimento de um processo neoplásico renal que ainda não tinha sido 

detectado pelos exames imagiológicos nem bioquímicos; 

- o nevus de colagénio é um processo paraneoplásico adquirido que se desenvolveu 

devido à libertação de substâncias pelo hemangiossarcoma que estimularam a 

hiperplasia de fibras de colagénio na pele. 

Para confirmar uma destas hipóteses a realização da necrópsia e análise histopatológica 

seriam fundamentais. Por outro lado, sendo o nevus de colagénio um processo 

relativamente comum no cão, torna-se difícil comprovar como um processo paraneoplásico.  
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4.2. CASO DHAILA 

 

A Dhaila era uma cadela de raça Terrier do Tibete, ovariohisterectomizada, com 10 anos e 

pesa 13 Kg. Estava correctamente vacinada e desparasitada. Veio à consulta de referência 

no HVR para realizar radiografia torácica, ecografia abdominal com punção aspirativa por 

agulha fina (PAAF) caso se justificasse. 

Três semanas atrás, iniciou uma pododermatite no membro anterior esquerdo que se 

apresentava edemaciado e com os espaços interdigitais inflamados. O seu médico 

veterinário suspeitando de uma pododermatite de causa infecciosa, prescreveu uma 

pomada à base de betametasona, gentamicina e clotrimazol (Quadriderme®) bid. 

Uma semana depois, voltou à consulta sem melhoria das lesões podais e com 

generalização das lesões cutâneas: crostas, eritema e fissura nas almofadas 

plantares/palmares; crostas e pústulas na zona perivulvar; tórax e abdómen alopécicos e 

com eritema, úlceras e crostas; pontos de pressão com crostas e eritema. Tendo em conta 

estas lesões, considerou-se como principais diagnósticos diferenciais: leishmaniose, 

demodecose, dermatofitose, dermatite por contacto, dermatite por Staphilococcus, dermatite 

necrolítica superficial (síndrome hepatocutânea), dermatose responsiva ao zinco, dermatite 

por Malassezia, pênfigo foliáceo. 

A palpação abdominal revelou-se dolorosa. Fez-se recolha de sangue para hemograma 

(Tabela 5) e bioquímicas hepáticas (Tabela 6). O hemograma revelou uma ligeira 

monocitopénia e trombocitose.  

 

Tabela 5 - Hemograma da Dhaila. 

 Valor Referência 

Eritrócitos (milhões/µµµµ/l) 8.45 5.50-8.50 

Hematócrito (%) 49.0 37.0-55.0 

Concentração de hemoglobina (g/dL) 17.2 12.0-18.0 

VCM (fL) 58 60.0-77.0 

HCM (pg) 20.4 18.50-30.00 

CHCM (g/dL) 35.2 30.0-37.5 

Dispersão de eritrócitos 19.2 14.7-17.9 

Leucócitos (K/µµµµL) 5.9l 5.50-16.90 

Neutrófilos (%) 67.9 60.0-80.0 

Linfócitos (%) 26.2 12.0-30.0 

Monócitos (%) 2.6l 3.0-14.0 

Eosinófilos (%) 2.9 2.0-10.0 

Basófilos (%) 0.4 0-2.5 

Neutrófilos (K/µµµµL) 4.02 2.00-12.00 

Linfócitos (K/µµµµL) 1.55 0.50-4.90 
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Monócitos (K/µµµµL) 0.15l 0.30-2.00 

Eosinófilos (K/µµµµL) 0.17 0.10-1.49 

Basófilos (K/µµµµL) 0.02 0.00-0.10 

Plaquetas (K/µµµµL) 652 175-500 

 

As bioquímicas séricas revelaram um aumento de aspartato aminotransferase (AST), 

alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (FAS). 

 

Tabela 6 - Bioquímicas de Dhaila. 

 Valor Referência Unidades 

AST  118 10-40 U/l 

ALT   226 10-70 U/l 

F. alcalina  586 20-200 U/l 

GGT  2 0-5 U/l 

 
 

Enviou-se soro sanguíneo para titulação de anticorpos anti-Leishmania. O resultado foi 

negativo. Fez-se raspagem para ácaros de Demodex e o resultado também foi negativo. 

Na consulta de referência no HVR, ao exame físico, o abdómen e tórax apresentavam-se 

alopécicos e com pústulas, úlceras e crostas (Figura 17); as almofadas plantares/palmares 

dos quatro membros exibiam crostas, fissuras e eritema (Figura 18); a zona perianal 

apresentava lesões cutâneas exsudativas e crostas (Figura 19); os pontos de pressão 

articulares também apresentavam crostas (Figura 20).  
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Figura 17 - Lesões cutâneas no abdómen e tórax: alopécia, eritema, pápulas e crostas (A e 

B) (imagens originais). 

A B 

 
 

Figura 18 - Lesões cutâneas nas almofadas plantares: crostas, eritema, fissuras (A e B) 

(imagens originais). 

A 
 

B 

 

 

Figura 19 - Lesões exsudativas e crostas na zona perianal (imagem original). 
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Figura 20 - Crostas nos pontos de pressão articulares (imagem original). 

 

 

No exame ecográfico, a bexiga não apresentava cristais nem cálculos mas com a parede 

estava espessa e irregular compatível com cistite polipóide, cistite crónica ou neoplasia. 

Detectou-se microhepatia com nódulos irregulares (Figura 21.A e B), indicativa de cirrose 

hepática ou de neoplasia difusa. Também se observou esplenomegália e nódulo esplénico 

de ecogenecidade mista com 2x1 cm e o restante parênquima apresentava-se sem 

alterações (Figura 21.C), compatível com neoplasia esplénica (por exemplo, 

hemangiossarcoma, fibrossarcoma), hematoma crónico ou hiperplasia nodular.  

 

Figura 21 - Ecografia abdominal de Dhaila. A e B – Fígado diminuído de tamanho e 

zonas hiperecogénicas alternadas com zonas hipoecogénicas; C – Rim e baço com 

nódulo de 0.72x0.50 cm (imagens originais). 

 

A 
 

B 
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C 

 

 

A radiografia torácica não revelou nenhuma alteração compatível com metástases. 

Com provas de coagulação normais [tempo de protrombina igual a 9.9 segundos (referência: 

<10 segundos) e tempo de tromboplastina parcial activado igual a 14.4 segundos 

(referência:15-20 segundos)], realizou-se PAAF ecoguiada do fígado e do baço para 

diagnosticar as lesões observadas na ecografia, sob sedação com butorfanol. A citologia 

hepática não apresentou alterações citológicas significativas, os hepatócitos eram normais. 

A citologia do baço revelou uma hematopoiese extramedular (relatório de citologia mais 

pormenorizado em anexo II). 

O caso continuou a ser seguido na clínica veterinária que o acompanhava. Foi prescrito 

enrofloxacina 5 mg/kg PO, sid (Alsir® 10, 1 comprimido, po sid), pomada à base de nistatina, 

triancinolona, neomicina, tiestrepton (Panolog®) bid, e banhos com amitraz a 12.5% p.v. 

(Taktic®).  

Contudo, 15 dias depois, Dhaila voltou à consulta sem melhoria das lesões. Voltou-se a 

repetir as análises bioquímicas hepáticas, mais lipase e amilase, glucose e ureia, e 

proteinograma (Tabela 7). As análises bioquímicas revelaram grande aumento de lactato 

dehidrogenase (LDH) e de FAS, diminuição de glucose, aumento ligeiro de ureia, aumento 

de AST, ALT e gama-glutamil transferase (GGT). Quanto ao proteinograma, observou-se 

diminuição ligeira da percentagem sérica de albumina; as globulinas estavam dentro dos 

valores normais; o rácio albumina e globulinas encontrava-se no limite mínimo e as 

proteínas totais não apresentavam valores alterados. Estes valores (aumento de AST, ALT, 

GGT, e grande aumento para LDH e FAS, diminuição de percentagem de albumina) são 

indicativos de lesão e disfunção hepática. 
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Tabela 7 - Bioquímicas e proteinograma de Dhaila. 

 Valor Referência Unidades 

Lipase   129 120-258 U/l 

Colesterol  201 110-314 mg/dl 

LDH 2086 30-190 U/l 

Glucose  51 65-120 mg/dl 

Bilirrubina Total  0.04 0.04-0.4 mg/dl 

Ureia  42 15-40 mg/dl 

AST  172 10-40 U/l 

ALT   270 10-70 U/l 

F. alcalina  904 20-200 U/l 

GGT  9.2 0-5 U/l 

Amilase  742 200-1290 U/l 

 
Proteinograma  Valor Referência Unidades 

     

Albumina  2.7 2.26-4.31 g/dl 

Albumina %  39.1 41-56 % 

Alfa-1  0.7 0.32-0.75 g/dl 

Alfa-1%  9.6 5.9-9.8 % 

Alfa-2  1.0 0.50-1.17 g/dl 

Alfa-2%  13.8 9.0-15.2 % 

Beta  1.8 0.93-2.0 g/dl 

Beta%  25.0 16.2-26 % 

Gama  0.9 0.39-1.02 g/dl 

Gama%  12.5 7-13.3 % 

Ratio (A/G)  0.6 0.6-1.1 g/dl 

Prot. Totais  7.0 5.5-7.5 g/dl 

 

Iniciou-se uma nova medicação: ácido linoleico, ácido gama-linolénico e vitamina E 

(Dermocanis® Alercaps, 2 cápsulas por dia, durante 15 dias); itraconazol (Sporanox®) 5 

mg/kg, PO, sid; amoxicilina+ácido clavulânico 12.5 mg/kg, bid (Clavubactin® 250, meio 

comprimido, bid). 

Um mês depois, uma vez que continuava sem melhoria das lesões, voltou à consulta de 

referência no HVR, para realizar novamente ecografia abdominal e PAAF do fígado. A 

imagem ecográfica do fígado mantinha as mesmas alterações verificadas na primeira 

ecografia. O resultado da citologia hepática foi distinto, compatível com uma inflamação 

linfocítica, não se podendo excluir um linfoma de células pequenas ou uma leucemia 

linfócitica crónica (relatório de citologia mais pormenorizado em anexo II).   
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Os donos não querendo realizar mais exames complementares e o estado clínico da Dhaila 

progredindo desfavoravelmente, optou-se pela eutanásia. Não foi possível realizar a 

necrópsia. 

                                                          

Discussão 

Um diagnóstico presuntivo de dermatose necrolítica superficial por doença hepática 

(síndrome hepatocutânea) devido às lesões cutâneas, aos valores das bioquímicas séricas 

e às alterações ecográficas do fígado pode ser feito. No entanto, outros parâmetros que se 

verificam geralmente nesta síndrome nomeadamente anemia não regenerativa, normocítica 

e normocrómica e hiperglicémia, não se observaram. Embora a primeira citologia hepática 

não tenha revelado nenhuma alteração hepática, na segunda citologia hepática verificou-se 

uma invasão de linfócitos que poderia ser compatível com uma inflamação linfocítica, um 

linfoma de células pequenas ou uma leucemia linfócitica crónica. Assim, para um 

diagnóstico mais sensível da hepatopatia recomendar-se-ia uma biópsia hepática com 

respectivo exame histopatológico. 

A presença de hematopoiese extramedular a nível do baço pode estar associada a uma das 

seguintes condições: anemia hemolítica crónica, doença mieloproliferativa ou 

linfoproliferativa. Não existindo anemia, as doenças mielo ou linfoproliferativas são as 

causas mais prováveis. 

Para um diagnóstico definitivo de síndrome hepatocutânea, deveria-se ter realizado biópsia 

de pele e outras provas laboratoriais como valorização de ácidos biliares e de aminoácidos. 

As alterações histopatológicas cutâneas são únicas e confirmam o diagnóstico (Ettinger & 

Feldman, 2005). Estas resumem-se a uma marcada hiperqueratose da epiderme com 

edema intra e intercelular, degeneração de queratinócitos na camada média da epiderme e 

células basais hiperplásicas que criam a lesão histológica característica de “vermelho, 

branco e azul”. Um aumento dos ácidos biliares e uma diminuição de aminoácidos são 

resultados que ajudam a comprovar o diagnóstico. 

Embora nos cães seja uma minoria, mas mais nos pacientes humanos, a dermatite 

necrolítica superficial também pode ser devida a uma neoplasia pancreática, nomeadamente 

glucaginoma. Portanto uma investigação nesse sentido não seria de excluir. Apesar dos 

valores séricos de amilase e lipase estarem dentro dos valores normais, não se exclui a 

existência de neoplasia pancreática. A glucagina é um parâmetro que geralmente aumenta 

no glucaginoma. A ecografia abdominal não revelou nenhuma alteração pancreática, mas 

este meio de diagnóstico apresenta algumas limitações para observar tumores pancreáticos, 

podendo ocorrer falsos-negativos.  

Pode-se concluir que se estava perante uma doença hepática, que podia ser inflamatória ou 

neoplásica. As lesões cutâneas verificadas estariam provavelmente relacionadas com a 
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doença hepática, sendo um diagnóstico presuntivo de síndrome hepatocutânea proposto. A 

análise histopatológica para identificar as lesões de pele e hepáticas seria fundamental para 

o diagnóstico definitivo.  
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4.3. CASO DIANA 

 

A Diana era uma cadela inteira da raça Labrador Retriever com 10 anos. Era um animal que 

vivia em casa e tinha acesso à rua. Estava vacinada e desparasitada. A sua alimentação era 

ração seca. 

Surgiu à consulta de dermatologia de referência no HVR, prostrada e com sinais cutâneos 

exuberantes como crostas e eritema nas junções mucocutâneas da face (lábios e focinho), 

nos olhos (Figura 22-24), nas orelhas, nas axilas e nas patas. Observou-se também eritema, 

pápulas e pústulas na zona ventral do abdómen, tórax, virilhas (Figura 25). O restante 

exame físico estava normal. Estava a ser medicada com corticosteróides. 

 

Figura 22 - Diana (imagem original). 

 

 
Figura 23 - Pormenor das lesões cutâneas nas transições mucocutâneas da face e 

olhos (imagens originais). 
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Figura 24 - Pormenor das lesões cutâneas nas orelhas (imagem original). 

 

 
Figura 25 - Lesões cutâneas no abdómen e virilhas (imagem original). 

 

 

 

Suspeitando-se de uma doença autoimune, foi mantido a imunosupressão com prednisolona 

(Lepicortinolo®) 2 mg/kg, PO, bid, e associado marbofloxacina (Marbocyl®) 2 mg/kg, PO, sid, 

e champô à base de cloro-hexidina (Hexaderma®) e Amiderm® em loção. 

Enviou-se para laboratório soro sanguíneo para titulação de anticorpos anti-Leishmania e o 

resultado foi negativo (titulação inferior a 1/80).  

Passado uma semana, a Diana voltou à consulta pior das lesões cutâneas e muito apática. 

Ficou internada para realizar mais exames complementares (hemograma e bioquímicas, 

ecografia abdominal e biópsia de pele) e com o seguinte tratamento: hidroxizina 2mg/kg, 

PO, tid (Atarax®, um comprimido, tid); cloranfenicol (Clorocil®) via ocular, bid; Amiderme® em 

loção para aplicar no abdómen e peito, bid; prednisolona (Lepicortinolo®) 2 mg/kg, PO, bid; e 

pomada à base de dexametasona e neomicina a aplicar no interior da orelha (Dexaval-N ®) 

sid.  

O hemograma revelou uma diminuição de contagem de eritrócitos (4.0 milhões/µL), do 

hematócrito (30.2%), da concentração de hemoglobina (10g/dL), neutrofília (16.64 K/µL) e 
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linfopénia (0.40 K/µL) (Tabela 8). As bioquímicas revelaram um grande aumento de 

fosfatase alcalina (FAS) e de alanina aminotransferase (ALT) e um ligeiro aumento de 

glucose (Tabela 9). 

 

Tabela 8 - Hemograma da Diana. 

 Valor Referência 

Eritrócitos (milhões/µµµµ/l) 4.0 5.50-8.50 

Hematócrito (%) 30.2 37.0-55.0 

Concentração de hemoglobina (g/dL) 10 12.0-18.0 

VCM (fL) 75.2 60.0-77.0 

HCM (pg) 24.99 18.50-30.00 

CHCM (g/dL) 33.2 30.0-37.5 

Dispersão de eritrócitos 18.3 14.7-17.9 

Reticulócitos (%) 1.0  

Reticulócitos (K/µµµµL) 40.5  

Leucócitos (K/µµµµL) 18.33 5.50-16.90 

Neutrófilos (%) 90.7 60.0-80.0 

Linfócitos (%) 2.2 12.0-30.0 

Monócitos (%) 5.4 3.0-14.0 

Eosinófilos (%) 1.4 2.0-10.0 

Basófilos (%) 0.2 0-2.5 

Neutrófilos (K/µµµµL) 16.64 2.00-12.00 

Linfócitos (K/µµµµL) 0.40 0.50-4.90 

Monócitos (K/µµµµL) 0.99 0.30-2.00 

Eosinófilos (K/µµµµL) 0.26 0.10-1.49 

Basófilos (K/µµµµL) 0.05 0.00-0.10 

Plaquetas (K/µµµµL) 309 175-500 

 

 

Tabela 9 - Bioquímicas da Diana. 

Parâmetro Valor Referência 

Ureia (mg/dl) 9 15-40 

Glucose (mg/dl) 148 65-120 

FAS (IU/l) >1500 20-200 

Proteínas totais (g/dl) 5.8 5.5-7.5 

ALT (IU/l) 963 10-70 

Creatinina (mg/dl) 0.7 <2 

Bilirrubina total (mg/dl) 0.2 0.04-0.4 
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Na ecografia abdominal, observou-se apenas um fígado ligeiramente arredondado, ovários 

um pouco aumentados de tamanho, vesícula biliar com pólipo. 

Fez-se biopsia cutânea das lesões e enviou-se para análise histopatológica. O resultado do 

exame microscópico das lesões de pele foi de apoptose de queratinócitos em todos os 

níveis da epiderme, por vezes formando agregados; a epiderme exibia hiperplasia irregular e 

hiperqueratose paraqueratótica; na derme superficial observou-se uma fiada contínua de 

capilares dilatados e um infiltrado inflamatório de células mononucleadas discreto; não se 

identificou agentes microbianos. Estas lesões microscópicas são compatíveis com eritema 

multiforme. 

Mesmo com a medicação imunosupressora, os sinais cutâneos agravavam-se dia para dia e 

os donos optaram pela eutanásia.  

Realizou-se a necrópsia e as principais alterações patológicas encontradas foram fígado 

aumentado de tamanho com bordos arredondados, aspecto brilhante e friável; útero com 

aspecto nodular e firme; no tórax, o pulmão apresentava-se friável e com calcificações, o 

linfonodo mediastínico estava muito aumentado. 

Enviou-se para análise histopatológica as amostras de fígado, baço, útero, pulmão, 

linfonodo mediastínico e pele (uma das zonas mucocutâneas da face; outra das lesões 

papulares e de eritema do abdómen). 

As principais conclusões do relatório da necrópsia (relatório mais pormenorizado em anexo 

III) foram linfoma mediastínico de baixo grau (Figura 27), associado a lesões de tipo eritema 

multiforme (Figura 26), muito possivelmente correspondendo a síndrome paraneoplásica; 

esteatose hepática e leiomioma uterino. 

Para a classificação imunofenotípica deste linfoma, ou seja, se era um linfoma de origem de 

linfócitos T ou de linfócitos B, foi realizada a imunohistoquímica (protocolo em anexo IV). 

Usou-se como marcadores, CD3 que é um anticorpo policlonal específico para linfócitos T 

(Dako®, referência A0452) na diluição 1/200 e Pax5 que é anticorpo monoclonal específico 

para linfócitos B (Novocastra®, referência NCL-L-Pax5) na diluição 1/200. O resultado da 

imunohistoquímica foi linfoma de células T (Figura 27). 
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Figura 26 - Imagens histológicas das lesões cutâneas correspondentes a EM: 

acantose e irregularidade superficial da epiderme com paraqueratose (A)(H&E, 10x) e 

número elevado de células apoptóticas (setas)(B e C)(H&E, 100x) (imagens originais). 
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Figura 27 - Imagens histológicas do linfoma mediastínico. A - coloração H&E, 40x; B - após 

a imunohistoquímica com numerosas células CD3 positivas (linfócitos T), 40x; C– pormenor 

dos linfócitos T corados de castanho, 100x (imagens originais). 
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Discussão 

Neste caso, o paciente apresentava uma anemia não regenerativa normocítica, 

normocrómica. A neutrofilia e a linfopénia eram compatíveis com leucograma de stress. 

As análises bioquímicas com o aumento de FAS e ALT eram compatíveis com alterações 

hepatobiliares (obstrução biliar, doenças biliares, colestase hepática, hepatite crónica), 

neoplasias (hemangiossarcoma, carcinoma hepatocelular, linfoma, metastização), fármacos 

(corticosteróides, anticonvulsivos, antibióticos), doenças ósseas ou síndrome de Cushing. O 

resultado da histopatologia de colestase e esteatose bem como a administração de doses 

elevadas de corticósteróides podem justificar este perfil bioquímico. 

Os diagnósticos diferenciais para as lesões cutâneas erosivas e ulcerativas apresentadas 

são os seguintes: doenças imunomediadas (pênfigo foliáceo, pênfigo eritematoso, pênfigo 

vulgar, lúpus eritematoso discóide, reacção adversa a fármacos, eritema multiforme), 

infecções por bactérias ou parasitas (foliculite bacteriana, demodecose, dermatofitose), 

Leishmania, necrólise epidérmica tóxica (Gough, 2007). A biópsia de pele é muito 
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importante para diferenciar estas doenças. Foi diagnosticado, por análise histopatológica, 

eritema multiforme. 

O eritema multiforme é uma doença cutânea imunomediada rara nos cães, correspondendo 

a 0.4% de todas as dermatoses. Num estudo realizado com 44 cães com eritema multiforme 

as causas mais comuns foram farmacológica (59.1%) principalmente por trimetoprim-

sulfonamidas, penicilinas e cefalosporinas; idiopática (22.8%); infecciosa (13.6%) sendo a 

mais comum a dermatite por Staphilococcus; alimentar (2.3%) (Scott & Miller, 1999). 

A patogénese do eritema multiforme ainda não é bem compreendida, mas pensa-se que se 

trata de uma reacção de hipersensibilidade mediada por células específicas do hospedeiro 

(linfócitos T), direccionada contra vários antigénios (infecções, fármacos, alimentos, 

neoplasia, doenças de tecido conjuntivo ou origem idiopática) (Scott & Miller, 1999). 

As alterações fenotípicas nos queratinócitos nos cães podem ser um factor primário na 

patogénese desta doença. O aumento da expressão dos componentes celulares de adesão 

CAM-1 (molécula de adesão intercelular I) e MCH-II (complexo de histocompatibilidade 

maior II), talvez devido à produção de IFN-α e TNF-β pelos linfócitos T CD8+ (citotóxicos) e 

CD4+ (helper), permite a retenção e o sequestro de linfócitos no epitélio. A apoptose de 

queratinócitos é provavelmente produzida pelos linfócitos T CD8+ intraepiteliais (Scott & 

Miller, 1999).  

O linfoma é a doença linfoproliferativa mais comum nos pequenos animais. Nos cães pode 

ocorrer em qualquer raça, sendo mais prevalecente no Golden Retriever, Pastor Alemão, 

Boxer, Basset, São Bernardo e Caniche (Vail, 2005). Em relação aos outros tipos, o linfoma 

mediastínico ocorre entre 10 a 20% dos casos relatados. Existe uma elevada associação 

com células T, que neste caso foi comprovado pela imunocitoquímica. Cerca de 40-50% dos 

pacientes com linfoma apresentam hipercalcémia (Vail, 2005) associada a um pior 

prognóstico. Neste caso concreto, não se realizou a medição de cálcio para verificar a 

existência de hipercalcémia. 

A relação das lesões cutâneas (eritema multiforme) com o linfoma de células T pode ser 

presumida. Um possível mecanismo patofisiológico para esta relação será a apoptose 

queratinócitica mediada por células T, juntamente com um aumento local da produção de 

IFN-γ e TNF-α. 

Em medicina humana, está documentado um caso de uma paciente que apresentava lesões 

cutâneas com características clínicas e histológicas exclusivas de eritema multiforme e que 

foi diagnosticado um linfoma mediastínico de células T. Usando a técnica de 

imunofluorescência foram encontrados títulos elevados de anticorpos séricos contra os 

queratinócitos epidérmicos num padrão típico de pênfigo vulgar. Por imunoprecipitação, 

foram identificadas múltiplas proteínas queratinóciticas antigénias, mas não os polipéptidos 

característicos do pênfigo vulgar (Matsuaka, Wortsman, Stanley, 1989).  
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Uma síndrome paraneoplásica com características particulares de pênfigo vulgar e/ou de 

eritema multiforme associado a linfoma tem sido documentado nos últimos anos em 

medicina humana e em medicina veterinária e é designada por pênfigo paraneoplásico.  

Neste caso clínico, pode estar-se perante um pênfigo paraneoplásico com características de 

eritema multiforme. No entanto, a sua confirmação só seria possível através da 

imunoprecipitação com identificação das proteínas-alvo epidérmicas 250, 230, 210, 190 e 

170 kd. 

O linfoma é o tumor que melhor responde à quimioterapia, em medicina veterinária. A 

combinação de quimioterápicos tem-se verificado mais efectiva que o uso de um único 

quimioterápico. O tratamento de eritema multiforme começa por reconhecer e eliminar a 

causa subjacente, que neste caso possivelmente seria o tumor. Se mesmo assim, as lesões 

de pele persistissem, poder-se-ia recorrer à terapia por imunosupressão que foi 

demonstrado por Scott & Miller (1999) através de um controlo satisfatório de eritema 

multiforme com doses altas de glucorticóides ou azatioprina. 

O prognóstico de linfoma está relacionado principalmente com dois factores: o tipo 

imunofenotípico e o estadio da WHO (World Health Organization). Os linfomas das células T 

são de prognóstico mais reservado, devido à baixa remissão e à diminuição do tempo de 

sobrevivência. O estádio V está associado a um pior prognóstico com diminuição do tempo 

de vida. Como já foi atrás referido, a hipercalcémia maligna também está associada a um 

prognóstico mais reservado (Vail, 2005). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A história clínica, o exame físico e a biópsia de pele são os principais passos para 

estabelecer o diagnóstico na maioria das lesões cutâneas nas SPN. O hemograma e 

bioquímicas serão necessários para compreender as causas das lesões de pele. Provas 

mais específicas, como a imunofluorescência indirecta ou a imunoprecipitação no 

diagnóstico de pênfigo paraneoplásico, servirão para confirmar a existência de uma 

síndrome paraneoplásica cutânea.  

Para o diagnóstico mais exacto dos tumores indutores de lesões cutâneas, há que ter em 

conta a incidência e o tipo de neoplasia normalmente associada a uma determinada 

dermatose. Por exemplo, o pênfigo paraneoplásico associado a linfoma, dermatose 

necrolítica superficial associada a doenças hepáticas ou a glucaginoma, dermatose nodular 

associada a cistoadenoma ou cistoadenocarcinoma, dermatite exfoliativa associada a 

timoma nos gatos. 

A aparência repentina numa idade avançada, o rápido curso e a apresentação clínica atípica 

são alguns indícios para o diagnóstico de uma dermatose paraneoplásica.  

Portanto, para classificar uma afecção como uma síndrome paraneoplásica cutânea, foram 

estabelecidos dois critérios essenciais: a dermatose deve ocorrer após o desenvolvimento 

de tumor; e a dermatose e o tumor devem ter um curso paralelo.  

Nos três casos clínicos apresentados, não foi possível determinar indubitavelmente a causa 

das lesões cutâneas. Contudo, o facto de as lesões cutâneas terem surgido, muitas vezes, 

no mesmo período da doença interna, o diagnóstico dessas lesões como paraneoplásicas é 

muito provável. Para confirmar seria necessário realizar mais exames complementares que 

não foi possível devido ao facto de estes animais serem referenciados e/ou de a sua 

execução não ter sido autorizada pelos próprios donos. 

Com esta dissertação espera-se contribuir para a sensibilização dos médicos veterinários no 

reconhecimento de dermatoses paraneoplásicas, para que desta forma seja possível o 

diagnóstico e o tratamento precoce de certas neoplasias subjacentes e, por outro lado, 

proporcionar um meio para monitorizar a sua recorrência.  

O estágio desenvolvido no Hospital Veterinário do Restelo foi bastante enriquecedor pelo 

aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de medicina veterinária e 

contacto com a realidade profissional num hospital veterinário. O facto de ser um hospital de 

referência para muitas clínicas veterinárias de Lisboa e da Grande Lisboa, permitiu a 

assistência e acompanhamento de um grande número de casos. Foi estimulado o maior 

interesse pela clínica de animais de companhia, mais concretamente pela área de 

dermatologia.  

 

 



 
 

80 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

Abbo, A. H. & Lucroy, M.D. (2007). Assessment of anemia as an independent predictor of 

response to chemotherapy and survival in dogs with lymphoma: 96 cases (1993-2006). 

Journal of the American Veterinary Medical Association, 231 (12), 1836-1842. 

 

Allenspach, K., Arnold, P., Glaus, T., Hauser, B., Wolff, C., Eberle, C., Komminoth, P. (2000). 

Glucagon-producing neuroendocrine tumour associated with hypoaminoacidaemia and 

skin lesions. Journal of Small Animal Practice, 41, 402-406. 

 

Amagai, M., Nishikawa, T., Nousari, H.C., Anhalt, G.J., Hashimoto, T. (1998). Antibodies 

against desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen) are present in sera from patients with 

paraneoplastic pemphigus and cause acantholysis in vivo in neonatal mice. Journal of 

Clinical Investigation, 102, 775-782. 

 

Anhalt, G.J. (1997). Paraneoplastic pemphigus. Advances in Dermatology, 12, 77-97. 

 

Augus, J.C. (2005). Immune-mediated and paraneoplastic dermatoses in cats. Proceeding of 

the NAVC North American Veterinary Conference: Orlando, Florida, January 8-12, pp 

226-227. Acedido em Abril 20, 2009, disponível em: 

http://www.ivis.org/proceedings/navc/2005/SAE/084.pdf?LA=1 

 

Bettenay, S. (2007). Cutaneous neoplasias that present as dermatitis: Selected 

paraneoplastic tumours. Proceedings of the World Small Animal Veterinary Association: 

Sydney, Australia. Acedido em Abril 20, 2009, disponível em: 

http://www.ivis.org/proceedings/wsava/2007/pdf/32_20070330010442_abs.pdf 

 

Bonagura, J.D. & Kirk, R.W. (1995). Currente veterinary therapy: small animal pratice. (12th 

ed.). Philadelphia: Saunders. 

 

Bond, R., McNeil, P.E., Evans, H., Srebernik, N. (1995). Metabolic epidermal necrosis in two 

dogs with different underlying diseases. The Veterinary Record, 136, 466-471. 

 

Bonsdorff, T.B., Jansen, J.H., Lingaas, F. (2008). Second hits in the FLCN gene in a 

hereditary renal câncer syndrome in dogs. Mamm, Genome, 9, 121-126. 

 

Brenner, S., Tamir, E., Maharshak, N., Shapira, J. (2001). Cutaneous manifestations of 

internal malignancies. Clinics in Dermatology, 19, 290-297.  



 
 

81 
 

de Bruin, A., Muller, E., Wyder, M., Anhalt, G.J., Lemmens, P., Suter, M.M. (1999). Periplakin 

and envoplakin are target antigens in canine and human paraneoplastic pemphigus. 

Journal of the American Academy of Dermatology, 40 (5), 682-685. 

 

Canine Inherited Disorders Database (2001). Acedido em Junho, 5, 2009, disponível em 

http://www.upei.ca/cidd/Diseases/dermatology/nodular%20dermatofibrosis.htm 

 

Carpenter, J.L. & Holzworth, J. (1982). Thymoma in 11 cats. Journal of the American 

Veterinary Medical Association, 181 (3), 248-251. 

 

Cave, T.A., Evans, H., Hargreavest, J., Blunden, A.S. (2007). Metabolic epidermal necrosis 

in a dog associated with pancreatic adenocarcinoma, hyperglucagonaemia, 

hyperinsulinaemia and hypoaminoacidaemia. Journal of Small Animal Practice, 48, 522-

526. 

 

Cerundolo, R., McEvoy, F., McNeil, P.E., Lloyd, D.H. (1999). Ultrasonographic detection of a 

pancreatic glucagon-secreting multihormonal islet cell tumour in a dachshund with 

metabolic epidermal necrosis. The Veterinary Record, 145, 662-666. 

 

Chung, V.Q., Moschella, S.L., Zembowicz, A., Vincent, L. (2006). Clinical and pathology 

findings of paraneoplastic dermatoses. Journal of the American Academy of Dermatology, 

54 (5), 745-762. 

 

Day, M.J. (1997). Review of thymic pathology in 30 cats and 36 dogs. Journal of Small 

Animal Practice, 38, 393-403. 

 

Dobson, J.M. & Lascelles, B. D.X. (2003). Manual of canine and feline oncology. (2nd 

ed.).Gloucester: BSAVA. 

 

Elmore, S.A., Basseches, J., Anhalt, G.J., Cullen, J.M., Olivry, T. (2005). Paraneoplastic 

pemphigus in dog with splenic sarcoma. Veterinay Pathology, 42, 88-91. 

 

de Farias, M.R., Cavalcante, C.Z., Werner, J., Rocha, N.S., Sillas, T. (2008). Síndrome do 

glucagonoma em cão. An Bras Dermatol, 83 (2), 146-150.  

 

Ettinger, S.J. & Feldman, E.C. (2005). Textbook of veterinary internal medicine. (6th ed.). St. 

Louis, Missouri: Elsevier Saunders.  

 



 
 

82 
 

Finora, K. (2003). Commom paraneoplastic syndromes. Clinical Techniques in Small Animal 

Practice, 18 (2), 123-126. 

 

Florizoone, K. (2005). Thymoma-associated exfoliative dermatitis in a rabbit. Veterinary 

Dermatology, 16, 281-284. 

 

Florizoone, K. (2008). A case of feline paraneoplastic alopecia with a pancreatic 

adenocarcinoma. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 77, 23-25. 

 

Godfrey, D.R. (1998). A case of feline paraneoplastic alopecia with secondary Malassezia-

associated dermatitis. Journal of Small Animal Practice, 39, 394-396. 

 

Gorman, N.T. (1990). Clinical management of tumours in geriatric dogs and cats: Systemic 

effects of tumours and paraneoplastic syndromes. Veterinary Record, 126, 395-398. 

 

Gough, A. (2007). Differencial diagnosis in small animal medicine. Oxford: Blackwell 

Science. 

 

Gross, T.L., Ihrke, P.J., Walder, E.J., Affolter, V.K. (2005). Skin diseases of the dog and cat: 

Clinical and histopathology diagnosis. (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing. 

 

Guaguère, E., Hubert, T., Muller, A. (2005). Manifestations cutanées dês maladies internes 

du chien. EMC-Vétérinaire, 2, 119-139. 

 

Hall, J. (2007). Diagnostic dermatology. Canadian Veterinary Journal, 48 (2), 203-204. 

 

Harvey, J.W. (2001). Disorders of bone marrow. Atlas of veterinary hematology. Blood and 

bone marrow of domestic animals. Philadelphia: W.B. Saunders, 125-128. 

 

Hashimoto, T. (2001). Immunopathology of paraneoplastic pemphigus. Clinics in 

Dermatology, 19, 675-682. 

 

Ivan, D. & Prieto, V.G. (2009). Mini-Symposium: Inflammatory Skin Pathology. 

Histopathology of inflammatory skin disease in oncological patients. Diagnostic 

Histopathology, 15 (4), 203-212. 

 



 
 

83 
 

Johnson, S.M., Smoller, B.R., Lamps, L.W., Horn, T.D. (2003). Necrolytic migratory erythema 

as the only presenting sign of a glucagonoma. Journal of the American Academy of 

Dermatology, 49 (2), 325-328. 

 

Jonasdottir, T.J., Mellersh, C.S., Moe, L., Heggebo, R., Gamlem, H., Ostrander, E.A., 

Lingaas, F. (2000). Genetic mapping of a naturally occurring hereditary renal câncer 

syndrome in dogs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, 97, 4132-4137. 

 

Langohr, I. M., Irigoyen, L.F., Salles, M.W.S., Kommers, G.D., Barros, C.S.L. (2002). 

Cistadenocarcinoma renal e dermatofibrose nodular em cães pastor alemão: 4 casos. 

Ciência Rural, 32 (4), 621-626. 

 

Lemmens, P., de Bruin, A., de Meulemeester, J., Wyder, M., Suter, M.M. (1998). 

Paraneoplastic pemphigus in a dog. Veterinary Dermatology, 9, 127-134. 

 

March, P.A., Hillier, A., Weisbrode, S.E., Mattoon, J.S., Johnson, S.E., DiBartola, S.P., 

Brofman, P.J. (2004). Superficial necrolytic dermatitis in 11 dogs with a history of 

phenobarbital administration (1995-2002). Journal of Veterinary Internal Medicine, 18, 65-

74. 

 

Marconato, L., Albanese, F., Viacav, P., Marchetti, V., Abramo, F. (2007). Paraneoplastic 

alopecia associated with hepatocelular carcinoma in a cat. Veterinary Dermatology, 18, 

267-271. 

 

Matsuaka, L.Y., Wortsman, J., Stanley, J.R. (1989). Epidermal autoantibodies in erythema 

multiforme. Journal of american academy dermatology, 21, 677-80. 

 

Mauldin, E.A., Morris, D.O., Goldschmidt, M.H. (2002). Retrospective study: the presence of 

Malassezia in feline skin biopsies. A clinicopathological study. Veterinary Dermatology, 

13, 7-14. 

 

Meuten, D.J. (2002). Tumors in domestic animals. (4th ed.). Iowa: Iowa State Press. 

 

Moe, L., Gamlem, H., Jónasdóttir, T.J., Lingaas, F. (2000). Renal microcystic tubular lesions 

in two 1-year-old dogs – na early signo of hereditary renal cystadenocarcinoma. Journal of 

Comparative Pathology, 123, 218-221. 

 



 
 

84 
 

Moe, L. & Lium, B. (1997). Hereditary multifocal renal cystadenocarcinomas and nodular 

dermatofibrosis in 51 German shepherd dogs. Journal of Small Animal Practice, 38, 498-

505. 

 

Morris, J. & Dobson, J. (2001). Small animal oncology. Oxford: Blackwell Science. 

 

Morrison, W.B. (2007). Systemic syndromes associated with cancer. The North American 

Veterinary Conference: Orlando, Florida. Acedido em Maio 3, 2009, disponível em: 

http://www.ivis.org/proceedings/navc/2007/SAE/280.asp?LA=1 

 

Nishifugi, K., Olivry, T., Ishii, K., Iwasaki, T., Amagai, M. (2007). IgG autoantibodies directed 

against desmoglein 3 cause dissociation of keratinocytes in canine pemphigus vulgaris 

and paraneoplastic pemphigus. Veterinary Immunology and Immunopathology, 117, 209-

221.   

 

Ohyama, M., Amagai, M., Hashimoto, T., Nousari, H.C., Anhalt, G.J., Nishikawa, T. (2001) 

Clinical phenotype and anti-desmoglein autoantibody profile in paraneoplastic pemphigus. 

Journal of the American Academy of Dermatology, 44 (4), 593-598. 

 

Olivry, T., Alhaidari, Z., Ghohestani, R.F. (2000). Anti-plakin and desmoglein autoantibodies 

in a dog with pemphigus vulgaris. Veterinary Pathology, 37, 496-499. 

 

Olivry, T. (2006). A review of autoimmune skin diseases in domestic animals: I – Superficial 

pemphigus. Veterinary Dermatology, 17, 291-305. 

 

Outerbridge, C.A., Marks, S.L., Rogers. Q.R. (2002). Plasma amino acid concentrations in 36 

dogs with histologically confirmed superficial necrolytic dermatitis. Veterinary 

Dermatology, 13, 177-186. 

 

Pascal, A., Olivry, T., Gross, T. L., Atlee, B. A., Ihrke, P. J. (1997). Paraneoplastic alopecia 

associated with internal malignancies in the cat. Veterinary Dermatology, 8, 47-52. 

 

Pressler, B.M., Rotstein, D.S., Law, J.M., Rosol, T.J., LeRoy, B., Keene, B.W., Jackson, 

M.W. (2002). Hypercalcemia and high parathyroid hormone-related protein concentration 

associated with malignant melanoma in a dog. Journal of the American Veterinary Medical 

Association, 221 (2), 263-265. 

 



 
 

85 
 

van der Luer R, van den Ingh T, van Hoe N. (2008). Feline paraneoplastic alopecia. Tijdschr 

Diergeneeskd. 133(5), 182-3. [Abstract]. 

 

Reich, K, Brinck, U, Letschert, M, Blaschke, Dames, K; Braess, J, Wormann, B, Runger, 

T.M., Neumann, C.(1999). Graft-versus-host disease-like immunophenotype and 

apoptotic keratinocyte death in paraneoplastic pemphigus. British Journal of Dermatology, 

141, 739-46. 

 

Rottenberg, S., von Tscharner, C., Roosje, P.J. (2004). Thymoma-associated exfoliative 

dermatitis in cats. Veterinary Pathology, 41 (4), 429-433. 

 

Scott, D. W. & Miller, W. H. (1999). Erythema multiforme in dogs and cats: literature review 

and case material from the cornell university college of veterinary medicine (1988-96). 

Veterinary Dermatology, 10, 297-309.  

 

Scott, D.W., Miller, W.H., Griffin, C.E. (2001). Muller & Kirk’s: Small animal dermatology. (6th 

ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 

 

Sellon, R. K. (2008). Paraneoplastic syndromes in small animal medicine. European 

Veterinary Conference Voorjaarsdagen, Amsterdam, Netherlands, 24 - 26 April, 2008, pp. 

133-134. Acedido em Abril 20, 2009, disponível em: 

http://www.ivis.org/proceedings/voorjaarsdagen/2008/internal/133.pdf 

 

Tasker, S., Griffon, D.J., Nuttall, T.J., Hill, P.B. (1999). Resolution of paraneoplastic alopecia 

following surgical removal of a pancreatic carcinoma in a cat. Journal of Small Animal 

Practice, 40, 16-19. 

 

Turek, M.M. (2003). Cutaneous paraneoplastic syndromes in dogs and cats: a review of the 

literature. Veterinary Dermatology, 14, 279-296. 

 

Vail, D. M. (2005) Lymphoid neoplasia. In  S. J., Birchard, R. G. Sherding (eds). Saunders 

manual of small animal practice. (3rd ed.). (pp292-297). Philadelphia: Saunders. 

 

Vincent, A., Farley, M., Chan, E., James, W.D. (2003). Birt-Hogg-Dubé syndrome: A review 

of the literature and the differential diagnosis of firm facial papules. Journal of the 

American Academy of Dermatology, 49 (4), 698-705. 

 



 
 

86 
 

Wahl, J.M., Herbst, S.M., Clark, L.A., Tsai, K.L., Murphy, K.E. (2008). A review of hereditary 

diseases of the german shepherd dog. Journal of Veterinary Behavior, 3, 255-265. 

 

Waner, T., Anug, A.M., Aizenberg, I. (2007). Superficial necrolytic dermatitis in a dog. A case 

report and review of the literature. Israel Journal of Veterinary Medicine, 62 (1), 14-19. 

 

Weiss, P. & O’Rourke, M.E. (2000). Cutaneous paraneoplastic syndromes. Clinical Journal 

of Oncology Nursing, 4 (6), 257-262. 

 

White, S.D., Rosychuk, R.A.W., Schultheiss, P., Scott, K. V. (1998). Nodular dermatofibrosis 

and cystic renal disease in three mixed-breed dogs and Boxer dog. Veterinary 

Dermatology, 9, 119-216. 

 

Whitrow, S.J. & MacEwen, E.G. (1996). Small animal clinical oncology. (2nd ed.). 

Philadelphia: Saunders. 

 

Zitz, J.C., Birchard, S.J., Couto, G.C., Samii, V.F., Weisbrode, S.E., Young, G.S. (2008). 

Results of excision of thymoma in cats and dogs: 20 cases (1984-2005). Journal of the 

American Veterinary Medical Association, 232 (8), 1186-1192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

7. ANEXOS 

Anexo I – Resultados da análise histopatológica da massa esplénica e da biópsia de 

pele do Dunga (VetPat). 
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 Anexo II – Relatórios das duas citologias de fígado e baço de Dhaila. 

 

 

A�IMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE CITOLOGIA 

 

Material:  

(A) 9 esfregaços com material obtido por punção aspirativa com agulha fina (PAAF) 

ecoguiada de fígado. 

(B) 4 esfregaços obtidos por PAAF ecoguiada de baço. 

 

Exame microscópico: 

(A) As amostras observadas apresentam um fundo hemático muito abundante sobre o qual 

surgem frequentes hepatócitos, isoladamente ou em densos agregados. Estas células 

apresentam características compatíveis com hepatócitos normais, isto é: citoplasma 

relativamente abundante, basófilo claro e de aspecto granular; núcleos centrais, 

sensivelmente do mesmo tamanho, nucléolos evidentes e ocasionalmente presença de 

células binucleadas. 

As células inflamatórias são pouco numerosas e em número compatível com contaminação 

sanguínea. 

Observaram-se 2 agregados de células epiteliais do tracto biliar. 

 

(B) esfregaços com uma quantidade muito abundante de sangue, alguns linfócitos, 

geralmente de pequena dimensão, e neutrófilos. Frequentemente surgem ainda células 

precursoras do sangue, nomeadamente megacariócitos e metarrubrícitos. 
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Diagnóstico: 

(A) Amostras de fígado com características citológicas normais. 

(B)  Baço com hematopoiese extramedular. 

 

Comentários/Recomendações: 

(A) apesar de citologicamente as amostras serem compatíveis com fígado normal, deve-

se também considerar a possibilidade de um processo de hiperplasia nodular 

regenerativa. Há ainda que atender ao facto de adenomas hepatocelulares e 

carcinomas bem diferenciados poderem apresentar características citológicas 

sensivelmente normais. Recomendo manter o controlo ecográfico do fígado e a 

eventual repetição da citologia, ou a biópsia de fígado e exame histopatológico. 

 

 

(B) A presença de hematopoiese extramedular a nível do baço pode estar associada a 

uma das seguintes condições: anemia hemolítica crónica, desordens 

mieloproliferativas, ou alterações linfoproliferativas.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Imagem microscópica da citologia da cadela 

Dhaila (Coloração Giemsa; Amliação 1000x). 
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Anexo III – Relatório de análise histopatológica post-mortem da Diana. 
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Anexo IV – Protocolo para imunofenotipagem de linfoma utilizado na Faculdade de 

Medicina Veterinária (UTL). 
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