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RESUMO – Uma cadela de 11 anos, sem raça definida, pesando 20,5Kg, foi apresentada ao Hospital da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com 

histórico de anorexia, apatia, ofego e claudicação no membro torácico. No exame físico foi detectado um 

aumento de volume firme de 15,5X13,2X8cm diâmetro na porção de diáfise proximal do úmero com dor 

intensa a palpação. Na avaliação radiográfica do membro foi possível identificar osteoproliferação, 

osteólise, corticais delgadas e áreas radiolucentes na diáfise do úmero indicativos de neoplasia óssea. 

Anemia normocítica normocrômia, linfopenia, trombocitopenia, presença de burr cells e granulações 

toxicas em neutrófilos. Além de azotemia renal, hiperalbuminemia, hiperproteinemia, hiperfosfatemia, 

aumento da atividade das enzimas alamino aminotransferase, fosfatase alcalina e aspartato 

aminotransferase e aumento dos tempos de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e protombina (TP) 

foram detectados nos demais exames complementares. Por opção do proprietário, o animal foi 

encaminhado para eutanásia. Liquido livre em cavidade abdominal, nódulos de aspecto calcificado em 

pulmões, áreas de infarto e pontos necróticos em lobos direito e esquerdo do fígado e infarto esplênico em 

região cranial foi notado na necropsia, indicando um quadro de metástase. Síndrome paraneoplásica é o 

conjunto de sinais desenvolvidos em locais distantes da lesão primária. Anemia de gravidade variável, 

coagulação intravascular disseminada (CID), trombocitopenia e reações hepáticas são algumas alterações 

identificadas em cães com diferentes neoplasias, inclusive as ósseas, com e sem metástase. Neoplasias 

ósseas em razão das agressivas e extensa destruição óssea, provoca aumento das atividades séricas da 

enzima fosfatase alcalina e elevação das concentrações de fósforo. As células neoplásicas induzem danos 

hepáticos inexplicáveis e a CID é desencadeada pelo dano endotelial provocada pelas altas concentrações 

de IL1. O conhecimento das alterações em função sistêmica de pacientes com neoplasia pode auxiliar a 

decisão terapêutica e, em consequência aumentar o prognóstico desses animais. 
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