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RESUMO 
 

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma das neoplasias mais freqüentes em 
cães no Brasil. Trata-se de uma neoplasia sexualmente transmissível, através de 
um mecanismo de transplantação de células tumorais viáveis, apresenta alta 
incidência entre cães de ambos os sexos em idade reprodutiva, tendo grande 
ocorrência em ambientes de alta concentração de cães errantes e com deficiente 
controle de reprodução. O diagnóstico realizado na rotina da clínica médica 
geralmente se baseia apenas na sintomatologia clínica e o quimioterápico de 
eleição tem sido o sulfato de vincristina. Este quimioterápico tem demonstrado na 
maioria dos casos boa resposta ao tratamento com regressão completa da 
neoplasia, mas também há casos onde o tumor se mostra resistente ao 
tratamento. O presente trabalho visou demonstrar a praticidade do uso da 
citologia aspirativa por agulha fina como método de diagnóstico e de classificação 
citomorfológica eficaz e seguro, assim como mensurar a resposta dos diferentes 
grupos citomorfológicos frente ao tratamento com sulfato de vincristina. Avaliando 
também a resposta clínica, hematológica e por meio de provas bioquímicas 
séricas a função hepática (ALT) e renal (creatinina), frente à terapia instituída. 
Foram avaliados e tratados 18 cães de ambos os sexos, portadores de TVT, os 
quais receberam durante seis semanas consecutivas a administração de sulfato 
de vincristina na dosagem de 0,03 mg/kg administrado via intravenosa. Os 
animais foram submetidos semanalmente previamente a medicação, avaliação 
clínica, hematológica e bioquímica. Observou-se com este estudo que o exame 
citológico constitui-se em uma técnica simples, minimamente invasiva e indolor, 
sendo um método seguro, que não proporciona riscos à vida do paciente e não 
requer o uso de equipamento sofisticado, sedação ou anestesia para sua 
realização. Os animais portadores do TVT do tipo plasmocitóide, apresentaram 
maior índice de resistência tumoral ao tratamento estabelecido em relação aos 
grupos linfocitóide e misto, demonstrando uma maior resistência deste grupo ao 
tratamento com sulfato de vincristina. A maior eficácia de resposta ao tratamento 
foi apresentada pelo grupo linfocitóide. O sulfato de vincristina apresentou poucos 
efeitos colaterais, baixa toxicidade hematológica, hepática e renal constituindo, 
portanto em opção eficaz no controle do tumor venéreo transmissível em casos 
não resistentes. 
 
Palavras – chave: cão, citomorfologia, exame citológico, vincristina. 
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ABSTRACT 
 

The transmissible venereal tumor (TVT) is among the most common cancers in 
dogs in Brazil. This is a sexually transmitted cancer through a mechanism of 
transplantation of viable tumor cells, it has high incidence among dogs of both 
sexes in reproductive age, with high occurrence in areas of high concentration of 
dogs with poor control of reproduction. The diagnosis made in the routine of 
clinical medicine is usually based only on clinical symptoms and the chemotherapy 
of choice has been the vincristine sulfate. This drug has been shown in most 
cases a good response to treatment with complete regression of the tumor, but 
there are also cases where the tumor appears resistant to treatment. This study 
aimed to demonstrate the practicality of using fine needle aspiration cytology as a 
method of diagnosis and cytomorphologic classification, being effective and safe 
as well as measuring the response of different cytomorphologic groups forward to 
treatment with vincristine sulfate. Also evaluating the clinical response, 
hematologic and biochemical tests using serum liver function (ALT) and renal 
(creatinine), in the therapy instituted. Were evaluated and treated 18 dogs of both 
sexes, carrying TVT, which received six consecutive weeks during the 
administration of vincristine sulfate in the dosage of 0.03 mg / kg administered 
intravenously. The animals underwent weekly prior to medication, clinical 
assessment, haematological and biochemical. It was observed in this study that 
cytological examination is a simple technique, minimally invasive and painless, 
and a safe method that provides no risk to the patient's life and does not require 
the use of sophisticated equipment, sedation or anesthesia for their achievement. 
Animals carrying the TVT plasmacytoid type, had higher rate of tumor resistance 
to treatment in relation to established groups and linfocytic mixed, showing a 
greater resistance to treatment with this group of vincristine sulfate. The efficiency 
of response to treatment was presented by the linfocytic group. The vincristine 
sulfate showed few side effects, low hematological, hepatic and renal toxicity, it is 
therefore an effective option in the control of transmissible venereal tumor in not 
resistant cases. 

 
 
Key words: dog, cytomorphology, cytologic test, vincristine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. INTRODUÇÃO 

 
As neoplasias estão entre as principais causas de morte de cães 

adultos e idosos (FIGHERA et al., 2008). Devido a isso, tem-se buscado a 

adoção de medidas terapêuticas eficazes que resultem em mínimo sofrimento e 

efeitos adversos, alta eficácia e custo acessível (NELSON & COUTO, 2001). 

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia contagiosa e 

sexualmente transmissível que acomete os cães. No passado foi chamado de 

sarcoma infeccioso, linfossarcoma infeccioso, granuloma venéreo, condiloma 

canino e sarcoma de Sticker, este último em referência ao pesquisador que 

estudou essa neoplasia no início do século XX (ROGERS, 1997). 

O tumor é diagnosticado geralmente em animais jovens, sexualmente 

ativos e em ambientes de alta concentração de cães e sem controle reprodutivo. 

Embora a maioria dos estudos não aponte predisposição quanto ao sexo, as 

fêmeas são consideradas mais susceptíveis (NESBIT et al., 2002). A localização 

é predominantemente venérea, afetando o pênis e a vagina, mas podendo ser 

encontrado em regiões extragenitais. A presença do TVT já foi descrita em todos 

os continentes, com maior prevalência nas zonas de clima tropical e subtropical 

e em grandes cidades, com maior incidência na primavera e no verão (SILVA et 

al., 2007). 

A suspeita clínica fundamenta-se nas características físicas da massa 

e histórico de evolução, devendo ser confirmado por exames laboratoriais como 

a citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) e a histopatologia. Neste contexto, 

a CAAF revela-se como meio diagnóstico de eleição, apresentando melhor 

nitidez celular quando comparada aos métodos histológicos no diagnóstico de 

TVT (SANTOS et al., 2005). Além disso, compreende um procedimento rápido, 

seguro, de baixo custo, pouco invasivo, que induz injúria tecidual mínima e 

permite a obtenção de resultados confiáveis no diagnóstico de tumores 

(ZUCCARI et al., 2001). 

Dentre as opções de tratamento, a cirurgia não é considerada terapia 

eletiva para este tipo de tumor devido às características peculiares do TVT que 

predispõem ao recrudescimento da neoplasia, especialmente das metástases 

por implante no campo cirúrgico. Somado a isso, a localização venérea típica, 
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com envolvimento de estruturas importantes, dificulta a ressecção cirúrgica com 

margens de segurança, permitindo alto grau de recorrência (ZUCCARI et al., 

2001). 

Quanto ao tratamento quimioterápico, o sulfato de vincristina é o 

fármaco de eleição para este fim, levando a remissão da massa tumoral em 

grande parte dos casos, mas com resistência quimioterápica constatada em 

algumas situações (SOUSA et al., 2000). A administração oral de ciclofosfamida 

e metotrexato isoladamente não induz a remissão completa da neoplasia. Já a 

doxorrubicina, a ciclofosfamida e o metotrexato vêm sendo utilizados no 

tratamento do TVT em associação ao sulfato de vincristina, principalmente nos 

casos de resistência à vincristina, porém apresentando maior grau de 

colateralidade (ZUCCARI et al., 2001; RODASKI & DE NARDI, 2006). 

Considerando a alta incidência do TVT no Brasil, especialmente nos 

grandes centros urbanos, e o crescente desenvolvimento de resistência 

quimioterápica a esta neoplasia, este estudo teve por objetivo avaliar a eficiência 

do sulfato de vincristina frente aos diferentes tipos citológicos do TVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de células 

redondas, exclusiva de canídeos e de transmissão natural aos animais 

susceptíveis por um mecanismo de transplantação de células tumorais viáveis 

(CHU et al., 2001). 

Mencionado primeiramente por Huzzard em 1820, descrito em 1828 

por Delabere-Blaine e relatado por Novinsky em 1876, após obter sucesso com 

o primeiro transplante experimental de um tumor, o TVT continuou a ser objeto 

de estudo de vários autores. Sua natureza transmissível foi demonstrada por 

Smith & Washbourn, em 1898, após desenvolvimento de lesões em 11 de 12 

fêmeas cobertas por um macho portador da neoplasia (ROGERS, 1997). 

Em 1904, Sticker descreveu detalhadamente esta neoplasia, 

classificando-a como um linfossarcoma, sendo então denominada linfossarcoma 

de Sticker por vários anos. O autor reafirmou que se tratava de uma neoplasia 

transmissível por células transplantáveis. Ainda, destacou a localização 

predominantemente venérea, com acometimento do pênis e da vagina de cães 

e, em alguns casos, apresentando também localização extragenital devido aos 

hábitos da espécie de farejar e lamber, favorecendo o desenvolvimento da 

neoplasia nas mucosas nasal, conjuntival e oral (CHITI & AMBER, 1992; 

ROGERS, 1997). 

A transmissão pelo mecanismo de transplantação de células tumorais 

viáveis é favorecida pelas características do coito dos cães, onde o contato 

prolongado favorece o desenvolvimento de escarificações na mucosa genital 

(ROGERS, 1997). 

O TVT apresenta distribuição mundial, com prevalência em regiões de 

clima temperado e tropical e áreas urbanas, onde há maior concentração de 

cães errantes, com maior incidência na primavera e verão (COHEN, 1985; 

ROGERS, 1997; SOUSA et al., 2000; NESBIT et al., 2002). 

Embora não haja clara predisposição de acometimento quanto sexo, 

a maioria dos estudos demonstra maior prevalência entre as fêmeas (SOUSA et 

al., 2000; NESBIT et al., 2002; AMARAL, 2005; GASPAR, 2005; SILVA et al., 
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2007). A grande incidência em fêmeas pode ser atribuída ao comportamento 

típico das mesmas durante o período de cio, no qual frequentemente ocorre a 

aceitação de diferentes parceiros, e também à ação hormonal durante este 

período, que promove intumescimento vulvar, garantindo maior suprimento 

sanguíneo para a genitália, o que favorece a implantação das células tumorais 

(SOBRAL, 1998; SILVA et al., 2007). 

O TVT é diagnosticado comumente em cães jovens, sexualmente 

ativos e em locais onde não há controle reprodutivo eficiente ou de fácil acesso 

à rua. Não foi comprovada predisposição racial, embora se observe maior 

incidência entre cães mestiços e sem raça definida (SOUSA et al., 2000; 

VARASCHIN et al., 2001; NESBIT et al., 2002; AMARAL, et al., 2004; AMARAL, 

2005; GASPAR, 2005; SILVA et al., 2007). 

A histogênese do TVT é controversa (SANTOS et al., 2005). Acredita-

se que o primeiro clone de células tenha se originado de mutações induzidas por 

vírus, substâncias químicas ou radiação em células linfohistiocíticas. Estes 

clones tumorais teriam então se disseminado entre cães por transplantação 

alogênica (NIELSEN & KENNEDY, 1990). 

GASPAR (2005) destacou que embora a infectividade do TVT sugira 

causa viral, a inoculação de filtrados livres de células não produz crescimento 

tumoral, sendo que os poucos autores que alegaram resultados positivos 

tiveram sua metodologia questionada. ROGERS (1997) não demonstrou 

nenhuma evidência reproduzível de oncogênese viral. 

A primeira classificação histogênica proposta ao TVT foi realizada por 

BLOOM et al. (1951), que postulavam tratar-se de um tumor diferenciado de 

origem reticuloendotelial. Atualmente, o TVT tem sido classificado 

histologicamente como um tumor de células redondas, provavelmente de origem 

reticuloendotelial (COHEN, 1985; MAcEWEN, 2001). Técnicas diagnósticas 

recentes, como a imunoistoquímica, têm apontado para a origem mesenquimal e 

histiocítica desta neoplasia (MOZOS et al., 1996; MARCHAL et al., 1997; PÉREZ 

et al., 1998; GONZALEZ et al, 2000). 

A idéia de transmissão por transplante de células é fortalecida por 

estudos citogenéticos. O cariótipo canino normal apresenta 78 cromossomos, 

destes 76 são acrocêntricos. Em vários locais do mundo o TVT apresenta o 
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número de cromossomos estável em torno de 57 a 64 cromossomos, dos quais 

16 são metacêntricos e 43 acrocêntricos (HASLER & WEBER, 2000; 

MAcEWEN, 2001; AMARAL, 2005). As aberrações cromossômicas constantes e 

muito específicas, como o rearranjo da seqüência LINE/c-myc, idêntico em todos 

os tumores, sugerem que os casos de TVT em diferentes locais geográficos se 

desenvolveram provavelmente a partir de uma origem comum e têm sido 

transmitidos continuamente como aloenxertos (ROGERS, 1997; CHOI, et al., 

1999). Estudos com antígenos de histocompatibilidade demonstraram que o TVT 

não é composto por células do hospedeiro modificadas e sim por um transplante 

celular (COHEN, 1985). 

Salvo a transmissão natural, o TVT pode ser induzido em cães 

adultos imunocomprometidos pela inoculação subcutânea de células tumorais 

vivas. Nestes casos, o curso clínico varia de regressão espontânea à 

disseminação metastática, dependendo da resposta imune de cada indivíduo 

contra o tumor (COHEN, 1985). 

A resposta imunológica do hospedeiro tem importante papel na 

evolução e severidade do tumor (MARTINS et al., 2005). Embora o TVT seja 

oriundo de células transplantadas, inicialmente, o sistema imune do hospedeiro 

é incapaz de destruir os oncócitos, permitindo o crescimento do tumor. Nesta 

fase, o cão apresenta supressão da resposta imune devido a redução da 

população de linfócitos B circulantes por citotoxicidade promovida pelas células 

tumorais, o que justifica, em parte, como o TVT prejudica a imunidade humoral 

na fase de crescimento e como os oncócitos se tornam capazes de escapar da 

vigilância imunológica (LIAO et al., 2003). Contudo, cães com TVT induzido 

experimentalmente ou de ocorrência natural, na fase de regressão desenvolvem 

imunidade ativa, tornando-se refratários a transplantações subseqüentes, isso 

quando a vigilância imunológica é eficiente (ZEZZA NETO et al., 1995). 

A expressão de moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) de classes I e II é geralmente baixa no TVT em fase 

de crescimento, aumentando consideravelmente durante a regressão tumoral. 

Os linfócitos que infiltram o tumor produzem substâncias que promovem a 

expressão de moléculas de MHC pelos oncócitos (HSIAO et al., 2002). Ainda, o 

número e o tipo das células no infiltrado inflamatório se correlacionam com a 
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fase de evolução tumoral, sendo que nos tumores em regressão a área do 

infiltrado inflamatório é significantemente maior que naqueles em crescimento. 

Isso explica, em parte, o fato de cães adultos imunocompetentes apresentarem 

regressão espontânea da neoplasia (SANTOS, 2002). 

Dentre as neoplasias que acometem o aparelho genital canino, o TVT 

é uma das principais envolvendo a vagina, seguido dos fibroleimiomas. Já nos 

machos apresenta-se como a principal neoplasia do pênis e do prepúcio (PIRES 

et al., 2003). Quando localizado na glande pode se exteriorizar pela abertura 

prepucial, mas, em alguns casos, é necessária a exposição do pênis para a 

visualização da massa (BRANDÃO, 2002). Em fêmeas, a lesão inicial situa-se 

freqüentemente na submucosa da região dorso-posterior da vagina, na junção 

com o vestíbulo, sendo que o tumor pode envolver o orifício uretral e resultar em 

obstrução parcial da uretra, predispondo a infecção bacteriana do trato urinário. 

Se ocorrer na vagina também pode haver exteriorização pela vulva ou extensão 

até a cérvix e útero (AMARAL, 2005). 

A alteração clínica mais comum do TVT é a descarga vaginal ou 

prepucial de aspecto sanguinolento e de caráter intermitente ou persistente que 

pode ser confundida inicialmente com estro, uretrite, cistite ou prostatite. Há 

tumefação vaginal, lambedura excessiva, odor fétido e presença evidente de 

massa tumoral, que apresenta coloração avermelhada a branco-acinzentada e 

aspecto friável, com pequenos fragmentos do tumor podendo se destacar 

facilmente do tecido primário durante a manipulação (SOUSA et al., 2000; 

SANTOS et al., 2005). 

O TVT pode ser único ou múltiplo, com localização predominante na 

genitália externa. Quanto à forma pode ser pedunculado, verrucoso ou tipo 

couve-flor, nodular, papilar ou multilobulado, com tamanho variando de 5mm a 

10cm ou mais. A superfície pode se apresentar ulcerada e/ou necrosada, 

inclusive com infecção bacteriana secundária (SANTOS et al., 2005). 

O TVT extragenital ocorre isoladamente ou em concomitância à forma 

genital, podendo envolver as cavidades bucal e nasal, o globo ocular e a pele. 

Os nódulos cutâneos comumente são bem circunscritos. Na cavidade oral e 

tonsilas, apresenta aspecto semelhante às genitálias, porém tendem a ser mais 

difusos. A localização nasal usualmente provoca espirros e descarga nasal 
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sanguinolenta, assim como o crescimento do tumor na órbita ocular pode levar a 

cegueira (PAPAZOGLOU et al., 2001; RODRIGUES et al., 2001; ALBANESE et 

al., 2002; GUREL et al., 2002; ALBANESE et al., 2006; DUARTE et al., 2006; 

PARK et al., 2006; BATISTA et al., 2007; CASTELO-BRANCO et al., 2008). As 

metástases acometem usualmente os linfonodos inguinais, lombares e ilíacos, 

sendo também relatadas nos rins, baço, fígado, SNC, língua, faringe, linfonodos 

mesentéricos e peritônio (DAS & DAS, 2000; PEREIRA, 2000; GUREL, 2002). 

O diagnóstico primário se baseia nas alterações clínicas, anamnese e 

aspectos macro e microscópicos da lesão. Como método diagnóstico, a 

avaliação citológica do TVT tem se mostrado uma ferramenta extremamente útil, 

podendo ser realizada com rapidez e facilidade, com baixo custo, risco mínimo e 

acurácia, sendo, portanto, o método diagnóstico de eleição para esta neoplasia 

(SANTOS, 2002; AMARAL, 2005; SANTOS et al., 2005). 

O uso da citologia para o diagnóstico de tumores de células redondas 

evidenciou que em muitos casos as características citológicas são mais precisas 

para o diagnóstico que as histológicas. No caso do TVT, sua aparência 

citológica é distinta dos outros tumores de células redondas, o que facilita seu 

diagnóstico (DUNCAN & PRASSE, 1979). 

Quanto as características histológicas, o TVT apresenta células 

redondas, ovais ou poliédricas arranjadas em massas compactas, agrupadas ou 

dispostas em cordões e entremeadas por um delicado estroma vascular. As 

células apresentam núcleo grande, redondo e hipercromático, nucléolo 

proeminente, quantidade moderada de citoplasma levemente eosinofilíco e 

figuras de mitose. Dentre as células inflamatórias presentes encontram-se os 

neutrófilos, plasmócitos, linfócitos e macrófagos (ROGERS, 1997; SANTOS et 

al., 2005). 

De modo geral, as amostras citopatológicas do TVT são facilmente 

obtidas, já que a neoplasia apresenta alta celularidade e baixa coesão entre as 

células. A precisão da informação obtida pelo exame citológico depende da 

qualidade da amostra e preparação das lâminas. A coloração e a interpretação 

também são de fundamental importância para o diagnóstico (NELSON & 

COUTO, 2001). 
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A vacuolização citoplasmática é uma característica marcante nas 

amostras citológicas do TVT (ROGERS, 1997; MEINKOTH & COWELL, 2002). 

Estes se apresentam distribuídos junto ao bordo celular, em um arranjo tipo 

ferradura (ERÜNAL-MARAL et al., 2000), podendo ocorrer outros tipos de 

arranjos. Em um pequeno número de casos os vacúolos podem estar ausentes, 

dificultando o diagnóstico da neoplasia (ROGERS, 1997). A forma celular varia 

de redonda a oval com bordos citoplasmáticos bem delimitados. O núcleo, 

também redondo ou oval é freqüentemente excêntrico, de tamanho variável, 

com cromatina granular com um ou dois nucléolos proeminentes (WELMAN, 

1990). A relação núcleo citoplasma é relativamente alta (BOSCOS et al., 1999). 

O TVT é classificado de acordo com o tipo celular predominante, 

apresentando três diferentes classificações. Linfocitóide quando há 

predominância de células semelhantes a linfócitos. Plasmocitóide, com a maioria 

das células assemelham-se à plasmócitos e linfoplasmocitóide quando 

apresentam células semelhantes a linfócitos e plasmócitos em igual proporção 

(AMARAL, 2005; GASPAR, 2005). 

As condutas terapêuticas mais comuns na clínica médica para o 

tratamento do TVT são a quimioterapia, a criocirurgia e a ressecção cirúrgica, 

embora este último já não seja um método recomendado, exceto nos casos em 

que se faz necessária a remoção de massas persistentes após realização de 

protocolo quimioterápico (ROCHA, 2001). O objetivo da criocirurgia é a 

destruição das células neoplásicas por congelamento, com mínimo dano à área 

adjacente e ao tecido considerado normal (HOYT JR & SEIM III, 1981). 

A quimioterapia citotóxica constitui-se no método mais eficiente para o 

tratamento do TVT, apresentando menor número de recidivas (SOUSA et al., 

2000) e podendo ser utilizados os seguintes fármacos: clofibrato, ciclofosfamida, 

doxorrubicina, sulfato de vimblastina, sulfato de vincristina e metotrexato 

(RODASKI & DE NARDI, 2006). 

Devido à boa resposta de regressão tumoral e baixa toxicidade, o 

sulfato de vincristina tem se mostrado eficaz no tratamento do TVT, constituindo 

o fármaco de eleição (SOUSA et al., 2000) e sendo eficiente tanto para tumores 

primários quanto para lesões metastáticas, razão pela qual tem sido a droga 
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mais empregada pelos clínicos veterinários no tratamento desta neoplasia 

(RODASKI & DE NARDI, 2006). 

O sulfato de vincristina é um alcalóide encontrado em certas 

apocináceas relacionadas a vinca, como a Catharanthus roseus (Figura 1). O 

quimioterápico atua nas células rompendo o fuso mitótico, sendo considerado 

um agente citotóxico e por se tratar de uma droga de fase específica, é utilizada 

nas neoplasias, interrompendo a divisão celular. Foi também demonstrado que 

interfere na síntese de RNA (PEREZ et al., 2005). 

 

 

FIGURA 1 – Catharanthus roseus. 

Fonte: http://usviany.files.wordpress.com/2008/06/ 

catharanthus_roseus_211.jpg 

 

Na medicina o uso do sulfato de vincristina é indicado como 

tratamento paliativo e/ou adjuvante em casos de leucemias agudas. Sua 

utilização demonstrou ser eficaz em associação com outras drogas no 

tratamento da doença de Hodgkin, demais linfomas não-Hodgkin, 

rabdomiossarcomas, neuroblastomas, tumor de Wilms, sarcomas osteogênicos, 

sarcoma de Ewing, assim como nas neoplasias de mama e colo uterino, 

melanomas, carcinomas pulmonares de células pequenas e nas neoplasias 

ginecológicas da infância. Ainda, pacientes portadores de púrpura 
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trombocitopênica idiopática verdadeira, refratária a esplenectomia e ao 

tratamento em curto prazo com esteróides adrenocorticais podem responder ao 

tratamento com sulfato de vincristina (CLINE & HASKELL, 2002; GOODMAN & 

GILMAN, 2003). 

Estudos utilizando-se o sulfato de vincristina na dosagem de 0,025 

mg/kg, administrado via intravenosa, com aplicações semanais, totalizando 

quatro a seis sessões, têm demonstrado a eficácia deste na redução do TVT 

(SOUSA et al., 2000; HERRERA et al., 2004; TELLA et al., 2004). A dosagem do 

sulfato de vincristina pode ainda variar de 0,025-0,05 mg/kg ou 0,5-0,75 mg/m2 

(VIANA, 2003; RODASKI & DE NARDI, 2006). 

O metabolismo da droga ocorre no fígado. Alguns dos efeitos 

colaterais mais observados são uma discreta mielossupressão, neuropatia 

periférica, parestesia, anorexia, vômito, alopecia pouco significativa e diarréia 

(HOQUE et al., 1995; PEREZ et al., 2005). Quanto à preservação do sistema 

urinário frente ao uso do sulfato de vincristina em pacientes oncológicos poucas 

são as restrições ao uso, pois apresenta baixa nefrotoxicidade, no entanto, a 

síndrome atribuída à secreção inapropriada do hormônio antidiurético em 

pacientes tratados com sulfato de vincristina foi mencionada por RANG, et al. 

(2004). Esta síndrome caracteriza-se por uma elevada excreção urinária de 

sódio na presença de hiponatremia e ausência de doença renal ou supra-renal, 

além de hipotensão, desidratação, azotemia e edema (GOODMAN & GILMAN, 

2003). 

A resistência a múltiplas drogas antitumorais (multidrug resistance – 

MDR) é um fenômeno caracterizado pelo desenvolvimento de resistência 

cruzada das células tumorais a uma ampla variedade de agentes quimicamente 

distintos após exposição a um único fármaco, podendo ser causado por 

diferentes mecanismos e constituindo um dos maiores obstáculos para uma 

quimioterapia bem sucedida (GOODMAN & GILMAN, 2003; ZANDEM, 2005). 

Um dos possíveis mecanismos de MDR é a superexpressão de 

bombeadores de efluxo de drogas ligados à membrana, tal como a glicoproteína 

P e as proteínas de resistência a múltiplas drogas (multidrug resistance proteins 

- MRP), incluindo MRP1 e MRP2. As MRP’s pertencem à família de 

transportadores dependentes de ATP e, no presente, nove transportadores da 
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subfamília MRP foram identificados e diferem largamente na especificidade de 

substrato, distribuição tecidual e localização intracelular (ZANDEM, 2005). 

A glicoproteína-P codificada pelo gene MDR1, com peso molecular de 

170 KDa, e relacionada com a resistência a múltiplas drogas (MDR) utilizadas 

para o tratamento de alguns tipos de tumores, é uma proteína expressa na 

superfície celular. Esta glicoproteína age como uma bomba de efluxo ATP - 

dependente, promovendo ativamente a saída da substância (no caso, o agente 

quimioterápico antineoplásico) do interior da célula (ZANDEM, 2005). 

A MRP1 é uma proteína transportadora de ânions orgânicos 

endógenos e exógenos e de uma larga variedade de componentes conjugados à 

glutationa redutase (GSH), glucuronato e sulfato. Esta confere resistência a uma 

diversidade de drogas, como antraciclinas, epipodofilotaxinas, taxanos e alguns 

alcalóides da vinca, como o sulfato de vincristina. A MRP2 foi originalmente 

identificada como um transportador canalicular multiespecífico de ânions 

orgânicos. Apesar de uma limitada identidade entre MRP2 e MRP1, o espectro 

de substratos transportados por ambos é muito parecido. Além disso, tal como a 

MRP1, a MRP2 confere resistência celular in vitro para muitas drogas 

antitumorais, como vincristina, metotrexato e antraciclinas, embora haja 

diferenças quanto a suas localizações celulares e propriedades cinéticas 

(ZANDEM, 2005). 

GASPAR (2005) verificou que o grupo composto por animais 

portadores de TVT do tipo plasmocitóide foi menos sensível à quimioterapia com 

sulfato de vincristina em relação aos grupos do tipo misto e linfocitóide. O grupo 

plasmocitóide apresentou um percentual maior de expressão de glicoproteína P, 

o que pode justificar a resistência tumoral ao quimioterápico. Outras formas de 

resistência aos alcalóides da vinca envolvem mutações na tubulina, que 

impedem a ligação eficaz dos inibidores a seus alvos. É válido lembrar que 

apesar de sua semelhança estrutural, a resistência cruzada entre os alcalóides 

da vinca não é absoluta (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Em caso de resistência tumoral após finalização do protocolo 

quimioterápico com sulfato de vincristina, recomenda-se o uso de doxorrubicina 

na dose de 30mg/m2, IV, a cada 21 dias, totalizando quatro a seis aplicações 

(RODASKI & DE NARDI, 2006). A administração oral de ciclofosfamida e de 
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metrotexato isoladamente não induz a remissão da neoplasia. Já a combinação 

de sulfato de vincristina, ciclofosfamida e metrotexato induz a remissão da 

massa tumoral em cães portadores de TVT (RODASKI & DE NARDI, 2006). 

Diante da alta casuística de cães portadores de TVT, das 

características desta enfermidade e da necessidade de se aprimorar os métodos 

de diagnóstico e a terapia; este trabalho objetivou avaliar a eficácia do sulfato de 

vincristina no tratamento dos diferentes grupos citomorfológicos de tumor 

venéreo transmissível. Mostrando a precisão do exame citomorfológico como 

meio de diagnóstico e classificação da neoplasia, sua acessibilidade e facilidade 

de execução. Possibilitando ao clínico um melhor entendimento da resposta do 

animal ao tratamento e o estabelecimento de um protocolo adequado.    
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a eficiência do sulfato de vincristina no tratamento do tumor 

venéreo transmissível frente à caracterização citomorfológica 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Classificar citomorfologicamente o TVT, considerando os tipos linfocitóide, 

plasmocitóide e linfoplasmocitóide; 

 Avaliar o perfil hematológico dos animais submetidos à quimioterapia, 

assim como mensurar a alanina aminotransferase (ALT) e a creatinina 

sérica desses animais; 

 Avaliar a eficácia do sulfato de vincristina em cada grupo citomorfológico 

de TVT, quanto à regressão macroscópica da massa tumoral e 

persistência de células tumorais ao exame citológico; 

 Comparar a regressão tumoral entre os diferentes grupos 

citomorfológicos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Animais e grupos experimentais 

 

A pesquisa foi conduzida no Setor de Patologia Animal da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG), Goiânia, GO. Foram 

utilizados 18 cães portadores de TVT, sendo 15 fêmeas e três machos, oriundos 

dos atendimentos do Hospital Veterinário da EV/UFG, do Hospital Veterinário 

São Francisco de Assis da Faculdade Anhanguera, Anápolis, GO, e de clínicas 

particulares das cidades de Goiânia e Anápolis. Para obtenção do universo de 

18 animais, com grupos uniformemente constituídos, foram avaliados 

inicialmente 26 animais, sendo que o grupo linfocitóide foi o mais freqüente. O 

critério para a seleção dos animais baseou-se na observação macroscópica das 

massas tumorais, avaliação clínica e exame citológico, sendo os cães 

agrupados de acordo com a classificação citológica do TVT, fundamentada 

segundo critérios adaptados de GASPAR (2005), a saber: 

 

 Grupo linfocitóide (n=6): mais de 60% de células redondas, com 

citoplasma escasso, finamente granular e com vacúolos, núcleo grande, 

redondo, com cromatina condensada e presença de nucléolos, ou seja, 

morfologia semelhante à de linfócitos. 

 Grupo plasmocitóide (n=6): mais de 60% de células ovóides, com 

citoplasma abundante, finamente granular e com vacúolos, núcleo 

grande, redondo, excêntrico e com cromatina condensada, ou seja, 

morfologia semelhante à de plasmócitos. 

 Grupo linfoplasmocitóide (n=6): amostra citológica apresentando células 

dos tipos linfocitóide e plasmocitóide em igual proporção. 

 

A figura 2 apresenta as formas linfocitóide e plasmocitóide, 

respectivamente. 
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FIGURA 2 – Fotomicrografia de TVT (A) tipo linfocitóide. Células de morfologia 

arredondada semelhante a linfócitos, núcleo centralizado e citoplasma 

escasso. Giemsa, objetiva 40x. (B) tipo plasmocitóide células 

ovaladas, núcleo redondo e periférico e citoplasma abundante, 

semelhante à plasmócitos. Giemsa, objetiva 40x. 

 

Para a inclusão dos animais nos grupos experimentais foi solicitada 

autorização prévia de seus proprietários (Anexo 1), que foram devidamente 

informados quanto aos procedimentos do experimento, bem como quanto ao 

manejo dos animais durante o mesmo. 

Todos os procedimentos relativos ao experimento estão de acordo 

com as exigências do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e 

do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG (CoEP), sob protocolo nº 091/2008. 

 

4.2. Delineamento experimental 

 

Os animais foram avaliados semanalmente, durante sete semanas, 

em momento anterior a cada uma das sessões quimioterápicas, sendo realizado 

o exame clínico, a avaliação das dimensões tumorais, o exame citológico e a 

colheita de sangue para exames laboratoriais. 

No exame clínico avaliaram-se a temperatura corpórea (TC), a 

freqüência cardíaca (FC), os linfonodos palpáveis, as mucosas aparentes, o 

estado geral do animal e o peso. Durante a anamnese foram obtidas 

informações sobre hábitos de criação e reprodução, tempo de evolução da 

neoplasia e tratamento prévio, sendo os dados descritos em fichas individuais de 

A B 
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cadastro (Anexo 2). As dimensões tumorais foram aferidas utilizando-se 

paquímetro universal, com graduação 0,05 mm ou 1/128”. 

As amostras citológicas das massas tumorais foram obtidas por 

punção aspirativa por agulha fina (PAAF), com o auxílio de agulha 30x7mm 

acoplada a uma seringa de 10 ml, ou por raspado, com uma lâmina histológica. 

Na PAAF, a agulha era introduzida na massa, o êmbolo da seringa 

puxado, obtendo-se pressão negativa e, na sequência, realizavam-se 

movimentos repetidos de entrada e tração em orientação que circunscrevia uma 

área em forma de leque, amostrando assim, uma área significativa do tumor. 

Após, a pressão negativa era desfeita e a agulha retirada da massa. A seguir, 

desconectava-se a agulha da seringa, enchendo a mesma de ar, reconectando a 

agulha e o conteúdo da agulha transferido para a porção anterior de lâminas 

histológicas. Com o auxílio de uma lâmina extensora, o material era distendido 

por meio de compressão suave. No raspado tecidual, uma lâmina histológica era 

levemente friccionada sobre a superfície tumoral, o material obtido transferido à 

porção anterior de outra lâmina e, na sequência, realizava-se a distensão do 

mesmo, obtendo-se, assim, o esfregaço. Todos os esfregaços eram secos a 

temperatura ambiente, fixados em metanol, durante cinco minutos, e corados 

por Giemsa, durante 30 minutos. 

Após a coloração, as lâminas foram analisadas em microscopia 

óptica, seguindo-se a avaliação com as objetivas de aumento de 10x, 20x. Após 

varredura detalhada das lâminas foram escolhidas áreas de melhor padrão de 

distribuição celular e coloração, sendo então observados, no mínimo, dez 

campos ao aumento de 40x, para a contagem celular e classificação citológica 

do TVT de acordo com o tipo celular predominante. Foi utilizado na contagem 

celular o programa ImageJ (Image Processing and Analysis in Java). 

Nas avaliações citológicas semanais foi avaliada a regressão tumoral, 

considerando a quantidade de células tumorais presentes (Anexo 3). Para o 

acompanhamento dos animais submetidos à quimioterapia, anteriormente a 

cada sessão foi colhido sangue, por punção da veia jugular, para realização de 

hemograma e mensuração de alanina aminotransferase (ALT) e creatinina 

sérica. 
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Os exames laboratoriais (hemograma, alanina aminotransferase e 

creatinina) foram realizados no laboratório de Patologia Clínica do Hospital 

Veterinário da EV/UFG. Para processamento dos hemogramas e análises 

bioquímicas foram utilizados equipamentos automatizados (ABX Micros ABC 

VET - Horiba ABX Diagnostics e BIO-200 – BIOPLUS), sendo empregados os 

reagentes comerciais ALT/TGP Liquiform, Ref 108 e CREATININA K, Ref. 96, 

ambos do Laboratório Labtest Diagnóstica. 

Todos os casos acompanhados durante o tratamento foram 

submetidos ao mesmo protocolo terapêutico (medicamento, via de 

administração, intervalo e número de aplicações). O tamanho do tumor foi 

mensurado imediatamente antes da quimioterapia, utilizando-se paquímetro 

universal Digimess®, com graduação 0,05 mm/1/128”, sendo que todos os 

animais foram avaliados semanalmente quanto à regressão da massa tumoral e 

quantidade de células de tumorais presentes (exame citológico). 

Todos os animais do experimento mantiveram a alimentação a base 

da ração comercial com a qual estivessem habituados, em horários regulares, 

água “ad libidum”, porém com a recomendação de se estabelecer jejum 

alimentar e hídrico de 8 horas nas datas das sessões quimioterápicas. 

O protocolo quimioterápico para os animais dos três grupos, realizado 

semanalmente durante seis semanas incluía, via intravenosa, 0,03 mg/kg de 

sulfato de vincristina (Vincrisan® - Quiral Química do Brasil S.A), 15 ml de 

solução fisiológica e 0,5 mg/kg de cloridrato de metoclopramida (Plagex® 

injetável - Laboratório Teuto Brasileiro). O animal era previamente canulado com 

cateter e o medicamento injetado lentamente. Após administração o animal 

permanecia quinze minutos sob observação para avaliação quanto a possíveis 

reações adversas. 

Ao final do tratamento, de acordo com a avaliação clínica de cada 

animal determinou-se o grau de regressão tumoral, sendo considerada resposta 

satisfatória quando da regressão completa das massas e resistentes aqueles 

casos em que havia sinais macroscópicos de tumor e presença de células 

tumorais no exame citológico. 
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4.3 - Análise estatística 

 

Realizou-se a análise estatística dos resultados, calculando-se as 

médias, desvio padrão e coeficiente de variação de todos os parâmetros 

avaliados nas diferentes análises realizadas. 

Após avaliação, foram aplicados testes não paramétricos para a 

comparação das médias. Para a comparação das médias entre os tipos 

citológicos (grupos) frente à resposta clínica à quimioterapia, as associações 

foram analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis, considerando-se valores 

significativos quando p<0,05 (SAMPAIO, 2007). As análises estatísticas foram 

realizadas no programa SAS (Statistical Analysis System). 
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5. RESULTADOS 

 

Os principais sinais clínicos apresentados pelos animais com TVT 

foram secreção vaginal ou peniana sanguinolenta e aumento de volume na 

região genital. Em relação ao tempo de evolução da doença foi relatada 

evolução lenta, com início de manifestações clínicas de aproximadamente três 

meses. Não foram diagnosticados casos de TVT nas formas cutânea, ocular e 

nasal. Exceto pela presença dos tumores, todos os animais apresentaram boas 

condições clínicas e peso adequado ao porte. 

O peso foi avaliado semanalmente e não apresentou queda com a 

instituição do tratamento quimioterápico com sulfato de vincristina. Apenas três 

animais apresentaram emese, sendo um episódio único, ocorrido entre as duas 

primeiras semanas de tratamento. A alteração mais comum verificada foi uma 

moderada queda de pêlos, mas não caracterizada por áreas de alopecia. Apatia, 

anorexia ou diarréia, não foram registradas. 

A faixa etária dos 18 cães com TVT deste estudo variou entre dois e 

sete anos, sendo 16,7% (n=3) com dois anos, 33,4% (n=6) com três anos, 

22,2% (n=4) com quatro anos, 16,7% (n=3) com cinco anos, 5,5% (n=1) com 

seis anos e 5,5% (n=1) com sete anos (Figura 3). Quanto ao sexo, 83,3% dos 

animais eram fêmeas (n=15) e 16,7% (n=3) machos (Figura 4). No que diz 

respeito à raça, os sem raça definida foram os mais acometidos, com 50% (n=9), 

seguidos de 22,3% (n=4) Pinschers, 11,2% (n=2) Teckel, 5,5% (n=1) Boxer, 

5,5% (n=1) Fila Brasileiro, e 5,5% (n=1) Poodle (Figura 5). 
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FIGURA 3 – Distribuição dos animais com TVT de acordo com a idade. 
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FIGURA 4 – Distribuição dos animais com TVT de acordo com o sexo. 
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FIGURA 5 – Distribuição dos animais com TVT (%) de acordo com a raça. 

 

 

Quanto aos hábitos de criação, a maioria dos cães tinha livre acesso 

à rua ou histórico de fuga temporária e ocorrência de cio ou parto recente. 

Macroscopicamente os tumores apresentavam superfície lisa (Figura 

6) ou irregular, com aspecto de couve-flor (Figura 7), e coloração rósea a 

vermelho escura. Era comum área de necrose em lesões expostas, com 

presença de contaminação bacteriana (Figura 8). Geralmente os tumores eram 

friáveis, com fácil liberação de fragmentos durante manipulação. 

Nas fêmeas, a localização mais comum do TVT genital foi no 

vestíbulo vaginal com protrusão da massa neoplásica, além dos lábios vulvares. 

Nos machos a região do bulbo peniano foi a mais acometida pela enfermidade. 

 

 



 22 

 

FIGURA 6 – Vulva de cadela com TVT de 

aspecto liso. 

 

 

 

FIGURA 7 – Pênis canino com TVT de aspecto 

irregular tipo couve-flor no bulbo 

peniano. 
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FIGURA 8 – Vulva canina com TVT apresentando 

área de necrose. 

 

 

Em relação aos parâmetros hematológicos e bioquímicos os animais 

não foram divididos em grupos para avaliação dos resultados, pois independente 

do grupo citomorfológico, todos os animais receberam o mesmo quimioterápico 

na mesma dosagem por quilograma. Dos animais avaliados, 94,4% (n=17) 

apresentaram linfopenia durante avaliação seriada, principalmente entre as 3ª e 

6ª semanas de tratamento. Ainda, 22,2% dos cães apresentaram anemia (Figura 

9), com presença de anisocitose discreta a moderada e discretas microcitose, 

policromasia e hipocromia, assim como presença de macroplaquetas. 

Nas avaliações bioquímicas seriadas 61,1% (n=11) dos animais 

portadores de TVT apresentaram aumento da creatinina sérica. Na avaliação da 

função hepática 44,4% (n=8) apresentaram aumento nos níveis de ALT. (Figura 

10). A Tabela 1 demonstra os valores de ALT apresentado pelos animais dos 

diferentes grupos citomorfológicos da primeira a sétima semana de tratamento. 

Os valores de creatinina sérica apresentado pelos animais no decorrer do 

tratamento estão demonstrados na Tabela 2. 

 

     

 

 



 24 

TABELA 1 – Valores de ALT apresentado pelos animais, no decorrer do tratamento 

quimioterápico. 

Animal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Tipo citomorfológico 

1 57 31 78 47 78 62 41 Linfocitóide 

2 26 20 36 10 31 47 57 Linfocitóide 

3 15 20 20 26 26 31 26 Linfocitóide 

4 15 57 26 26 36 36 73 Linfocitóide 

5 20 10 20 10 10 10 36 Linfocitóide 

6 31 31 31 26 20 41 36 Linfocitóide 

7 36 41 26 26 41 34 26 Linfoplasmocitóide 

8 26 20 20 47 52 47 52 Linfoplasmocitóide 

9 41 41 78 41 31 57 31 Linfoplasmocitóide 

10 36 41 31 83 26 26 20 Linfoplasmocitóide 

11 26 26 26 26 31 41 36 Linfoplasmocitóide 

12 57 47 62 60 68 62 64 Linfoplasmocitóide 

13 47 15 41 36 62 68 62 Plasmocitóide 

14 31 31 20 20 36 26 30 Plasmocitóide 

15 31 31 31 36 41 36 31 Plasmocitóide 

16 20 36 26 36 24 24 46 Plasmocitóide 

17 31 31 31 31 31 20 36 Plasmocitóide 

18 56 35 30 45 40 72 20 Plasmocitóide 
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TABELA 2 – Valores de creatinina sérica apresentado pelos animais, no decorrer do 

tratamento quimioterápico. 

Animal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Tipo citomorfológico 

1 1,2 1,5 0,9 1,2 0,7 0,9 1 Linfocitóide 

2 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 2,3 1,2 Linfocitóide 

3 1 1 1,2 1,7 0,7 0,9 1,5 Linfocitóide 

4 1,1 0,7 0,8 1,3 0,8 1,1 1 Linfocitóide 

5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 Linfocitóide 

6 0,9 0,9 1 1,22 0,9 1 1,5 Linfocitóide 

7 1,5 1 1,5 1,5 1,1 1,1 1 Linfoplasmocitóide 

8 1 1,2 1 1,3 1,3 1,5 2,1 Linfoplasmocitóide 

9 1,5 1 2,2 1,2 0,8 0,8 1,6 Linfoplasmocitóide 

10 1 1,9 0,9 1,2 1,1 0,9 1,2 Linfoplasmocitóide 

11 1,1 1 1,2 1,5 1,5 1,7 1,3 Linfoplasmocitóide 

12 1,3 1,6 1,2 1,2 0,7 1,2 1,4 Linfoplasmocitóide 

13 1,3 1,8 1,3 1,1 1,3 1,2 1,1 Plasmocitóide 

14 1,2 1,7 1 1,1 1,5 1,5 1 Plasmocitóide 

15 0,9 1,2 0,7 1,2 0,9 0,9 0,9 Plasmocitóide 

16 1,1 1,8 1,3 1 0,8 0,7 0,7 Plasmocitóide 

17 1,5 1,2 1,5 0,9 1,5 2,5 1,7 Plasmocitóide 

18 1,2 0,8 1 1,1 1,1 2 1,2 Plasmocitóide 
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FIGURA 9 – Alterações hematológicas apresentadas pelos cães com 

TVT, expressas em percentual. 
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FIGURA 10 – Alterações bioquímicas apresentadas pelos cães com 

TVT, expressas em percentual. 

 

A citologia aspirativa por agulha fina foi eficaz tanto para o diagnóstico 

quanto para a classificação do TVT. Os esfregaços corados com Giemsa 

apresentaram alta celularidade, sendo observadas células grandes e de formas 

redonda ou oval. O núcleo era único, grande, redondo ou oval, centralizado ou 

excêntrico, apresentando cromatina grosseiramente granular e nucléolo por 

vezes evidente. O citoplasma era discretamente basofílico, contendo múltiplos 

vacúolos, estes pequenos, claros e distintos, freqüentemente dispostos em 

cadeia, acompanhando o bordo celular. 

Na avaliação citológica foram obtidos seis animais com cada tipo de 

TVT, considerando a classificação linfocitóide, isto é, mais de 60% de células 

redondas, com citoplasma escasso, finamente granular e com vacúolos, núcleo 

grande, redondo, com cromatina condensada e presença de nucléolos (Figura 

11); plasmocitóide em que mais de 60% de células eram ovóides, com 

citoplasma abundante, finamente granular e com vacúolos, núcleo grande, 

redondo, excêntrico e com cromatina condensada (Figura 12); e 

linfoplasmocitóide uma vez que a amostra citológica apresentou células dos 

tipos linfocitóide e plasmocitóide em igual proporção (Figura 13). 

Quando havia infiltrado inflamatório concomitante à neoplasia, os 

tipos celulares mais observados foram linfócitos, plasmócitos, neutrófilos e raros 
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eosinófilos. O infiltrado inflamatório neutrofílico foi predominante em tumores 

ulcerados e com contaminação bacteriana evidente. 

 

  

FIGURA 11 – Fotomicrografia de TVT tipo linfocitóide. A) Alta celularidade, com 

células com formas arredondadas. Giemsa, objetiva 40x. B) Células 

redondas com núcleo redondo e citoplasma escasso, semelhante a 

linfócitos (seta). Giemsa, objetiva 40x. 

 

 

  

FIGURA 12 – Fotomicrografia de TVT tipo plasmocitóide. A) Células ovaladas e 

vacúolos citoplasmáticos. Giemsa, objetiva 40x. B) Células ovóides 

com núcleo redondo e excêntrico e citoplasma abundante, semelhante 

a plasmócitos (seta). Giemsa, objetiva 40x. 

B 

A B 

A 
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FIGURA 13 – Fotomicrografia de TVT tipo linfoplasmocitóide. A) Grande quantidade 

de células, com células redondas e ovais em igual proporção. Giemsa, 

objetiva 40x. B) Células redondas com citoplasma escasso, semelhante 

a linfócitos, e células com citoplasma abundante semelhantes a 

plasmócitos, respectivamente (setas cheia e vazada). Giemsa, objetiva 

40x. 

 

Quanto à regressão tumoral como resposta à quimioterapia, 

considerando o tipo citológico, observou-se regressão mais lenta dos tumores 

dos animais do grupo plasmocitóide em relação aos demais grupos (linfocitóide 

e linfoplasmocitóide) (Tabela 3). Entre a quarta e quinta semana de 

quimioterapia, os animais dos grupos linfocitóide e linfoplasmocitóide 

apresentaram maior índice de regressão total da massa tumoral, enquanto os do 

grupo plasmocitóide obtiveram regressão total da massa neoplásica somente 

após a sexta semana de tratamento quimioterápico, com alguns casos de 

persistência de massa após finalização do protocolo estabelecido (Tabela 4). 

Os casos que não apresentaram regressão tumoral na sexta semana 

de tratamento foram novamente avaliados ao sétimo e décimo quarto dia após a 

última aplicação de sulfato de vincristina, verificando-se então regressão total da 

massa tumoral. Nos animais que ainda apresentavam pequenos resquícios de 

massa não havia presença células tumorais, constatada após exame citológico. 

 

 

 

 

A B 
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TABELA 3 – Medidas das áreas tumorais, em cm2, no decorrer do tratamento 

quimioterápico. 

Animal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Tipo citomorfológico 

1 6 0,3 0,12 0,02 0 0 0 Linfocitóide 

2 2,4 0,72 0,28 0,02 0 0 0 Linfocitóide 

3 2,3 0,98 0,21 0,03 0,01 0 0 Linfocitóide 

4 13,3 6,4 2,4 0,63 0,15 0,03 0,01 Linfocitóide 

5 2 0,72 0,24 0,15 0,02 0 0 Linfocitóide 

6 2,9 1,12 0,27 0,09 0 0 0 Linfocitóide 

7 10,4 5,98 2,4 0,6 0,15 0 0 Linfoplasmocitóide 

8 4,29 2,34 0,56 0,2 0,03 0,01 0 Linfoplasmocitóide 

9 10,23 4,6 1,1 0,15 0 0 0 Linfoplasmocitóide 

10 5,75 3,8 1,95 0,48 0,06 0 0 Linfoplasmocitóide 

11 3,38 1,2 0,48 0,1 0,06 0,03 0,01 Linfoplasmocitóide 

12 11,2 7,8 3 0,4 0 0 0 Linfoplasmocitóide 

13 12 7 5,4 2,3 0,7 0,5 0,5 Plasmocitóide 

14 33 12 6,4 3 0,65 0,03 0 Plasmocitóide 

15 2,73 1,2 0,35 0,15 0,03 0,01 0 Plasmocitóide 

16 6 4,48 2,53 1,53 0,66 0,28 0,28 Plasmocitóide 

17 13,1 8,1 3 0,8 0,24 0,03 0,02 Plasmocitóide 

18 3,6 1,32 0,63 0,18 0,06 0 0 Plasmocitóide 

 

 

 

TABELA 4 – Número de animais com TVT que apresentaram 

regressão total das massas à quinta, sexta e 

sétima semanas pós-tratamento quimioterápico 

com sulfato de vincristina. 

Grupos 5ª semana 6ª semana 7ª semana 

Linfocitóide 3 5 6 

Plasmocitóide 0 1 3 

Linfoplasmocitóide 2 4 6  
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As figuras 14, 15 e 16 demonstram respectivamente, um mesmo 

animal tratado com sulfato de vincristina na primeira, segunda e sexta semana 

de tratamento. 

 

 

FIGURA 14 – Cadela com TVT vaginal antes do 

tratamento quimioterápico. 

 

 

 

FIGURA 15 – Cadela com TVT vaginal na 

segunda semana do tratamento 

quimioterápico. 

 

 



 31 

 

FIGURA 16 – Cadela apresentando regressão 

total do TVT vaginal, após seis 

semanas de tratamento 

quimioterápico. 

 

Embora a resposta ao tratamento apresentada pelo grupo 

plasmocitóide tenha sido mais lenta que a dos demais grupos, à análise 

estatística pelo teste de Kruskal-Wallis (p<5%), comparando a regressão tumoral 

entre os grupos do início ao final do tratamento, não houve diferença entre os 

mesmos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A avaliação clínica inicial dos animais demonstrou boas condições 

clínicas, exceto pelo leve subpeso e presença de massa tumoral genital com 

freqüente descarga serosanguinolenta. Durante o período de tratamento, os 

animais não apresentaram perda de peso, mantendo a média de peso e até 

mesmo obtendo pequeno ganho de peso corporal, demonstrando uma boa 

tolerância ao tratamento. Achados semelhantes foram descritos por BRIGHT et 

al. (1983), FERREIRA et al. (2003) e AMARAL (2005) que relataram boa 

condição corporal e manutenção do peso adequado ao porte de cães portadores 

de TVT submetidos a tratamento quimioterápico. 

A manutenção dos animais em ambiente doméstico, modificando 

minimamente sua rotina, contribuiu para que estes fossem submetidos ao 

mínimo estresse possível. A dosagem de quimioterápico adequada ao peso dos 

animais tratados favoreceu para a ocorrência de menor índice de efeitos 

colaterais, boa resposta ao tratamento e não apresentação de sinais clínicos das 

alterações encontradas nos exames laboratoriais como a leucopenia, anemia e 

aumento nos níveis de ALT e creatinina. DINIZ et al. (1999) relatou episódios de 

vômito acompanhados de diarréia, anorexia, fezes escurecidas, constipação, 

desidratação, emagrecimento progressivo, alopecia e necrose nos locais de 

aplicação do sulfato de vincristina em cães submetidos a sobredosagem deste 

quimioterápico. 

A idade dos animais diagnosticados variou de dois a sete anos, com o 

maior número de animais com três (n=6) e quatro (n=4) anos de idade, 

confirmando o afirmado por vários autores (SOUSA et al., 2000; VARASCHIN et 

al., 2001; NESBIT et al., 2002; AMARAL, et al., 2004; AMARAL, 2005; GASPAR, 

2005; SILVA et al., 2007), que descreveram maior distribuição do TVT entre 

cães jovens, sexualmente ativos. Embora não haja relatos de predileção racial 

para a doença, o maior grupo de risco continua sendo os animais mestiços (sem 

raça definida) como foi comprovado neste estudo, e já exposto em outros 

estudos, devido aos hábitos de criação destes. (SILVA et.al., 2007). 

Os pacientes estudados foram quinze fêmeas e três machos 

(aproximadamente 83% e 17%, respectivamente). A maioria dos autores 
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afirmaram que não há predisposição sexual (COHEN, 1985; DAS & DAS, 2000).  

É relatada também a prevalência de machos (VARASCHIN et al., 2001; 

AMARAL, et al., 2004). A maior prevalência de fêmeas encontrada neste estudo 

também já relatada por outros autores (SOUSA et al., 2000; NESBIT et al., 2002; 

AMARAL, 2005; GASPAR, 2005; SILVA et al., 2007), pode ser explicada pelo 

comportamento destas durante período fértil, por manterem contato sexual com 

vários cães. 

Baseado nas informações obtidas dos proprietários sobre a história 

clinica anterior, hábitos de criação, histórico reprodutivo, outros animais de 

contato direto e densidade populacional na residência, foi possível traçar o perfil 

típico do paciente com TVT. Em geral eram animais com livre acesso à rua, 

viviam em regiões com grande densidade populacional de cães errantes e 

tinham controle reprodutivo precário, limitado ao confinamento doméstico das 

fêmeas ou ausentes na totalidade dos machos. Os proprietários apresentavam, 

na maioria dos casos, incapacidade em descrever o histórico clínico de seus 

animais. Estas informações foram igualmente descritas por ROGERS (1997), 

SOBRAL (1999), DAS & DAS (2000) e AMARAL (2005). 

O diagnóstico foi baseado inicialmente na anamnese e avaliação 

macroscópica e confirmado pelo exame citológico da lesão.  O aspecto 

macroscópico das lesões foram as formas lisas e verrucosas, comumente 

encontradas e citadas em estudos (SOUSA et al., 2000; NESBIT et al., 2002; 

AMARAL, 2005; GASPAR, 2005). Nos animais do sexo masculino a forma 

predominante foi verrucosa com localização no bulbo peniano e nas fêmeas 

formas lisas a verrucosas localizadas nos lábios vulvares. As áreas de necrose e 

contaminação bacteriana encontradas são achados comuns devido a exposição 

da massa neoplásica, sendo esses fatores comumente relatados (NESBIT et al., 

2002; AMARAL, 2005; GASPAR, 2005). 

 Neste estudo não foi constatada nenhuma forma extragenital de TVT. 

Entretanto AMARAL (2005) relatou a presença de tumor venéreo transmissível 

de localização nasal e ocular. RODRIGUES (2001) e BATISTA et al. (2007) 

diagnosticaram casos de TVT intra-ocular. ALBANESE et al. (2006), DUARTE et 

al.(2006) e CASTELO-BRANCO et al. (2008) descreveram a apresentação 

cutânea de TVT, contudo a neurotoxicidade marcada principalmente por 
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neuropatia periférica e severa neuropatia sensorial em fase inicial não foram 

encontradas nos animais submetidos ao tratamento. Como afirmado por 

RODASKI & DE NARDI (2006), os efeitos colaterais associados ao uso do 

sulfato de vincristina envolvem alterações hematológicas, neurológicas, 

gastrintestinais, dermatológicas e outras.  

A complicação gastrintestinal comumente encontrada foi êmese que 

ocorreu em três animais em episódio único nas duas primeiras semanas de 

tratamento. No intuito de evitar a ocorrência de náusea e êmese, era solicitado 

aos proprietários a restrição de alimentação antes das sessões quimioterápicas. 

Devido este fato e visando o bem estar do paciente, as sessões quimioterápicas 

foram realizadas no período da manhã sempre que houve disponibilidade por 

parte dos proprietários. Os animais não apresentaram anorexia e diarréia.  A 

queixa mais comum durante tratamento foi a apresentação de pequena 

rarefação pilosa, não representando áreas de alopecia. CAMACHO & LAUS 

(1987) e HOQUE et al. (1995) relataram como efeitos colaterais observados 

decorrentes da terapia com sulfato de vincristina: inapetência, significativa, 

vômito e diarréia em alguns animais. 

A anemia detectada neste estudo pode ser explicada também pela 

natureza friável e altamente irrigada da neoplasia e atribuída à contínua 

secreção serosanguinolenta do tumor. Quando ocorre mielossupressão devido 

ao uso de vincristina, esta é caracterizada por discreta leucopenia, rara anemia 

e trombocitopenia (RODASKI & DE NARDI, 2006). TINUCCI-COSTA, (1999) 

atribuiu a anemia detectada em cães portadores naturais de TVT à 

características intrínsecas do TVT associadas ao quadro populacional canino 

mais predisposto, como nutrição deficiente, verminose concomitante, 

ectoparasitas e livre acesso à rua. Contudo, outros autores referem-se a anemia 

como um achado freqüente em pacientes portadores de neoplasias (OLGIVIE, 

1996; APTEKMANN, 2005). A linfopenia constatada é um achado comum a cães 

submetidos à quimioterapia com sulfato de vincristina conseqüente à 

mielossupressão. Conforme RODASKI & DE NARDI (2006) a toxicidade do 

sulfato de vincristina é dose dependente em cães e, a mielossupressao 

raramente representa um problema, pois o número de leucócitos, hemácias e 

plaquetas raramente sofrem alterações significativas. 
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A trombocitopenia que é considerada um achado marcante nos 

animais com TVT, com ocorrência atribuída à contínua perda de liquido 

serosanguinolento através do tumor ou mesmo por mecanismos relacionados ao 

consumo ou seqüestro de plaquetas, muitas vezes encontrado em portadores de 

neoplasia (OLGIVIE, 1996), não foi constatada nos animais deste estudo. 

O sulfato de vincristina é metabolizado pelo fígado e excretado pela 

bile, portanto é comum ocorrer aumentos de enzimas hepáticas, como foi 

relatado por HOQUE et al. (1995) e PEREZ et al. (2005) e observado em 

44,44% dos pacientes que apresentaram aumento nos níveis de ALT. Embora 

pesquisas relacionadas ao uso do quimioterápico relataram baixa ou nenhuma 

toxicidade renal (GOODMAN & GILMAN, 2000; RANG, et al., 2004), 61,11% dos 

pacientes deste estudo apresentaram aumento nos níveis de creatinina. Tanto 

os pacientes que apresentaram aumento de ALT, quanto de creatinina, não 

apresentaram sintomatologia clínica. 

 As vantagens da citopatologia foi confirmada neste experimento, que 

verificou a praticidade e eficácia de sua utilização como método de diagnóstico 

do tumor venéreo transmissível. Estes fatores aliado às características 

citomorfológicas próprias do TVT excluíram a ocorrência de dificuldades no 

diagnóstico desta neoplasia. Desde a recomendação do uso do exame citológico 

por DUNCAN & PRASSE (1979), considerando o uso desta técnica mais 

vantajoso que o exame histopatológico, que esta tem sido recomendada como 

essencial para o diagnóstico e acompanhamento do tratamento do tumor 

venéreo transmissível (ERUNAL-MARAL et al., 2000; BRANDÃO et al., 2002; 

MEINKOTH & COWELL, 2002).  

A alta celularidade encontrada, anisocitose, morfologia variando de 

arredondada a ovóide e aspectos como: posição nuclear centralizada e menor 

relação núcleo:citoplasma no tipo linfocitóide, assim como núcleo excêntrico com 

maior relação núcleo:citoplasma no tipo plasmocitóide, foram descritos na 

literatura  por SANTOS et al. (2005) e  MUKARATIRWA et al. (2006). 

A fácil visualização nucleolar e presença de até mais de um nucléolo 

por célula observada neste estudo, de acordo com MUKARATIRWA et al. 

(2006), refletem a atividade sintética da célula, uma vez que estes estão 
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envolvidos na síntese protéica e quando presentes em maior número ou em 

maior tamanho demonstram a ativação celular. 

A localização encontrada dos vacúolos, junto a borda citoplasmática 

foi descrita por AMARAL (2005); SANTOS et al. (2005) e MUKARATIRWA et al. 

(2006). De acordo com DUNCAN & PRASSE (1979), a presença de vacúolos 

citoplasmáticos é uma característica morfológica que diferencia o tumor venéreo 

transmissível das demais neoplasias de células redondas. O conteúdo dos 

vacúolos ainda não foi estabelecido, mas de acordo com SANTOS et al. (2001), 

com base nos achados de microscopia eletrônica, supõe-se tratar de gotículas 

lipídicas.  

A necessidade da avaliação microscópica do TVT, por meio do exame 

citopatológico, se mostrou imprescindível principalmente para a definição da 

terapia pela confirmação do diagnóstico clínico. Sem a identificação exata do 

tipo de neoplasia, há o risco de se instituir tratamentos citostáticos para uma 

lesão granulomatosa não neoplásica, e assim desnecessariamente expor o 

paciente à toxicidade dos fármacos antitumorais. Por outro lado, se o paciente 

for acometido por outras neoplasias não responsivas ao sulfato de vincristina, 

além de não determinar a remissão da lesão, pode atrasar a administração de 

um protocolo quimioterápico antineoplásico adequado, agravando a condição do 

paciente conforme recomendado por DAS & DAS (2000), GONZALEZ et al. 

(2000), AMARAL (2005), e MUKARATIRWA et al. (2006). 

Quanto à resposta ao tratamento, a maior resistência do grupo 

plasmocitóide durante avaliações clínicas, foi um achado comum entre outros 

autores. GASPAR (2005) constatou que o grupo linfocitóide apresentou melhor 

resposta a quimioterapia com sulfato de vincristina, e o grupo plasmocitóide, tem 

alto índice de resposta parcial ao tratamento. Atribuindo a resistência à maior 

expressão de glicoproteína-p apresentada por este grupo. 

A reconhecida eficácia da ação antineoplásica da vincristina e seus 

homólogos, sua utilização crescente na oncologia veterinária e sua baixa 

toxicidade foi comprovada neste estudo, pois os animais apresentaram efeitos 

colaterais mínimos e passageiros, regressão da massa tumoral e ausência de 

recidivas da neoplasia. Descartando assim a necessidade de complementação 

do protocolo quimioterápico com demais drogas antineoplásicas, que podem 
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apresentar maior incidência de efeitos adversos. Para MacEwen (2001), os 

agentes quimioterápicos consistem na opção terapêutica mais utilizada no 

tratamento do tumor venéreo transmissível com localização genital ou 

extragenital.  

Com esses resultados, confirmou-se que os grupos citomorfológicos 

de TVT, apresentam respostas ao tratamento a base de sulfato de vincristina em 

diferentes prazos. Sendo que o grupo linfocitóide apresenta resposta apartir da 

quarta sessão quimioterápica e o grupo plasmocitóide demonstra maior 

agressividade, com regressão total da massa neoplásica somente com seis 

semanas de tratamento. Nos possíveis casos de resistência, que podem ser 

tratados com mais duas semanas de tratamento com sulfato de vincristina, caso  

não haja resultado favorável, é necessário o uso de doxorrubicina. Clinicamente 

este achado é relevante, pois possibilita estabelecer os custos do tratamento, 

muitas vezes diminuindo estes valores e ajudando a prever a recuperação do 

cão e a possível resistência à vincristina. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A citologia aspirativa por agulha fina constitui em um método eficaz, 

simples e seguro para o diagnóstico e classificação do tumor venéreo 

transmissível. 

 Independente do tipo de TVT houve resposta satisfatória ao tratamento 

quimioterápico a base de Sulfato de Vincristina, embora o tipo 

plasmocitóide tenha apresentado uma resposta mais lenta que os demais 

 Um protocolo apartir de quatro aplicações do quimioterápico, com 

intervalos de sete dias entre as aplicações mostrou-se eficiente para o 

tratamento do TVT, porém o tipo plasmocitóide necessita de no mínimo 

seis aplicações. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 
Departamento de Medicina Veterinária 
Setor de Patolologia Animal  
Caixa Postal 131 – Campus Samambaia – CEP: 74001-970 
Telefones: (62) 3521-1580/1584 – Fax: (62) 3521-1597 - Goiânia - Goiás 

 
FICHA DE AUTORIZAÇÃO 

Eu 

_______________________________________________________________ 

RG: ___________________________, proprietário (a) do animal de 

nome_____________ da espécie canina, raça ___________________; autorizo 

que o animal acima citado, de minha propriedade, portador de Tumor Venéreo 

Transmissível, seja incluído no projeto de pesquisa intitulado “EFICIÊNCIA DO 

SULFATO DE VINCRISTINA NO TRATAMENTO DO TUMOR VENÉREO 

TRANSMISSÍVEL FRENTE À CARACTERIZAÇÃO CITOMORFOLÓGICA.” 

 Assim permito que seja realizado o protocolo terapêutico adequado da 

patologia em questão (sulfato de vincristina - 0,03 mg/kg/semana/6semanas), 

juntamente com avaliação clínica completa e exame citológico semanalmente os 

quais serão realizados pela médica veterinária Nívia Faria Silva, CRMV-GO 

3691, mestranda do programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

EV/UFG. Comprometendo-me a trazer o animal nos dias previamente 

agendados, até finalização do tratamento. 

 

_________________________ 
Assinatura do Proprietário 
 
 
 
NÍVIA FARIA SILVA SIMERMANN 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em  Ciência Animal da EV/UFG 
CRMV-GO 3691 
 
 
 
 
___________________,____de_________________ de ____________ 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 
Departamento de Medicina Veterinária 
Setor de Patolologia Animal  
Caixa Postal 131 – Campus Samambaia – CEP: 74001-970 
Telefones: (62) 3521-1580/1584 – Fax: (62) 3521-1597 - Goiânia - Goiás 

 
FICHA DE CADASTRO 

Nome do Animal: _________________________________________________ 

Raça:________________________ Espécie: ___________________________ 

DN: ___________________Peso: ______________ Sexo: ________________ 

Proprietário (a): __________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone: ___________________________ 

Origem do Animal: ________________________________________________ 

Prontuário no HV_______________________________Código:____________ 

 

Queixas do proprietário:____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

O animal tem acesso à rua? Sim (....) Não (.....) 

Apresentou cio recente? Sim (....)  Não (....) Não soube informar (....) 

Há um controle reprodutivo do animal? Sim (..) Não (..) Não soube informar (...) 

Tempo de evolução da massa tumoral:________________________________ 

 

Informações Adicionais____________________________________________: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Data: _____________________ 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 
Departamento de Medicina Veterinária 
Setor de Patolologia Animal  
Caixa Postal 131 – Campus Samambaia – CEP: 74001-970 
Telefones: (62) 3521-1580/1584 – Fax: (62) 3521-1597 - Goiânia - Goiás 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

DATA: 

NOME DO ANIMAL:...................................................................GRUPO:............. 

FICHA NO HV:                                               ....CÓDIGO:.................................... 

RAÇA:..........................SEXO: ............DN:...........................PESO:...................... 

SEÇÃO QUIMIOTERÁPICA: M0(...) M1(...) M2(...) M3(...) M4(...) M5(...) M6(...) 

OUTRO:................................................................................................................. 

EXAME CLÍNICO: 

TC:...........................PULSO:...............MUCOSAS:............FR:............................. 

ESTADO GERAL................................................................................................... 

DOSE DE VINCRISTINA UTILIZADA:................................................................... 

DIMENSIONAMENTO DA MASSA NEOPLÁSICA:............................................... 

............................................................................................................................... 

LARGURA:....................COMPRIMENTO:..................ESPESSURA:................... 

ESQUEMATIZAÇÃO DA MASSA NEOPLÁSICA:................................................. 

TIPO CITOLÓGICO DE TVT:................................................................................. 

QUANTIDADE DE CÉLULAS TUMORAIS NO EXAME CITOLÓGICO:................ 

OBSERVAÇÕES:.................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 


