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Resumo: Os carcinomas de glândulas apócrinas são neoplasias malignas raras com poucos 

relatos em literatura. Podem se apresentar como placas, massas subcutâneas e nódulos intradérmicos ou 

ulcerados com tamanhos variados. O prognóstico dessa neoplasia em cães é desfavorável. O tratamento é 

feito com a exérese do tumor com ampla margem. Este trabalho tem como objetivo relatar o 

comportamento clínico da doença em um cão da raça Shih-Tzu de 12 anos de idade, fêmea, castrada, com 

o histórico de nódulos ulcerados com crosta em região de dorso, pescoço e membros, hiporexia, apatia, 

emagrecimento progressivo. Ao exame físico, apresentou desidratação de 7%, mucosa pálida, magro, 

sopro grau V com presença de frêmito. Alterações neurológicas como diminuição de resposta de ameaça 

do lado esquerdo, head tilt para o lado direito, atrofia muscular do lado direito da face, ptose palpebral do 

lado direito e paresia dos membros pélvicos. O exame histopatológico revelou uma extensa 

carcinomatose linfática em derme superficial, associado a áreas piogranulomatosas resultando em uma 

provável origem em carcinoma de glândula apócrina. Diante do mal prognóstico da enfermidade o tutor 

optou pela a realização da eutanásia do animal. 

 

Palavras-Chave: anorexia, nódulos ulcerados, síndrome paraneoplásica 

 

APOCRINE GLAND CARCINOMA IN A SHIH TZU BREED DOG - Case Report 

 

Abstract: Apocrine gland carcinomas are rare malignancies with few reports in the literature. 

They may be presented as plaques, subcutaneous masses and intradermal nodules of varying or ulcerated 

sizes. The prognosis of this neoplasm in dogs is unfavorable. Treatment is with a wide margin tumor 

excision. This paper aims to report the clinical behavior of the disease in a 12-year-old Shih-Tzu dog, 

castrated, with a history of crusted ulcerated nodules in the back, neck and limbs, hyporexia, apathy, and 

progressive weight loss. Physical examination shows 7% dehydration, pale, thin mucosa, grade V 

murmur with thrill. Neurological assessment revealed decreased threat response on the left side, head tilt 

to the right side, muscle atrophy on the right side of the face, right eyelid posture and paresis of the pelvic 

limbs. Histopathological examination revealed extensive superficial dermis carcinomatous lymphoma 

associated with biopsy areas resulting in a probable origin of apocrine gland carcinoma. Given the poor 

prognosis of the disease or the guardian, he opted for euthanasia of the animal. 

 

Keywords: anorexia, ulcerated nodules, paraneoplastic syndrome 

 

Introdução  

Os carcinomas de células apócrinas são neoplasias malignas de origem das glândulas 

sudoríparas. Ocorrem geralmente na região da cabeça, pescoço, membros, abdome, tórax e região 

inguinal. Em sua maioria apresentam nodulações solitárias, mas pode apresentar-se com múltiplas 

nodulações em alguns casos. Os animais geralmente apresentam calor e rubor no local das lesões iniciais 

evoluindo para a forma de nódulos subcutâneos, sólidos e em alguns casos úlcerados. Tendem a invadir 

os tecidos linfáticos da derme e apresentar recorrência local após a excisão cirúrgica, porém possuem 

baixo potencial metastático menos que 2% e quando ocorrem invadem os tecidos linfáticos da derme e 

pulmão.  Esse tipo de neoformação é rara representa cerca de 1,7 % dos tumores de origem epiteliais com 

poucas informações prognósticas e comportamentais publicadas na literatura. Com uma ocorrência maior 
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em cães idosos entre 8 e 12 anos de idade, sem predileção sexual e os cães da raça Shih-Tzu são relatados 

como predispostos a desenvolverem a neoplasia (BAHARAK et al.,2012, PAI et al.,2008, RÜTTEN & 

REQUENA, 2008 e SIMKO et al., 2003). O diagnóstico definitivo é obtido por exames citológicos e 

histopatológicos, porém exames complementares como ultrassonografia abdominal e radiografia torácica 

podem ser utilizados como exames complementares para a pesquisa de metástase.  O tratamento de 

eleição é a excisão cirúrgica com ampla margem e a retirada do linfonodo regional. A sobrevida após 

excisão cirúrgica é citada como em média 30 meses e o prognóstico para a enfermidade é dado como 

reservado. A realização da imuno-histoquímica é uma opção que possibilita a diferenciação dos tipos de 

carcinomas de glândulas sudoríparas (BAHARAK et al.,2012, PAI et al.,2008, RÜTTEN & REQUENA, 

2008) 

Síndrome paraneoplásica são um conjunto de sinais que antecedem ou ocorrem em conjunto a 

uma neoplasia maligna. As principais manifestações da síndrome encontradas nos animais  são caquexia, 

perda de peso progressiva, ulceração gastroduodenal, alterações endócrinas como hipercalcemia, 

hipoglicemia, também são encontradas alterações hematológicas como anemia de doença crônica, 

policitemia, leucocitose neutrofílica e trombocitopenia e hipergamaglobulinemia, podemos encontrar 

alterações cutâneas como alopecia, eritema e dermatofibose nodular e sinais neurológicos como síndrome 

vestibular, ataxia, convulsão, letargia, neuropatia periférica. Alterações renais como glomerulonefropatias 

e outras manifestações como osteopatia hipertrófica e febre. (MANGIERI, 2009 e RAMOS, 2008).  

O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de carcinoma de glândula apócrina em um 

cão da raça Shih Tzu, com a presença de alterações compatíveis com síndrome paraneoplásica atendido 

no Hospital Veterinário da UFMS. 

Relato de Caso 

Foi atendido no hospital veterinário da UFMS um cão da raça Shih Tzu, fêmea, com 12 anos de 

idade, castrada, com histórico de nódulos ulcerados com crosta em região de dorso, pescoço e membros, 

hiporexia, apatia, emagrecimento progressivo, o animal também já era diagnosticado com displasia 

coxofemoral e endocardiose de mitral.  

Ao exame físico, apresentou desidratação de 7%, mucosa pálida, magro, sopro grau V com 

presença de frêmito. Na avaliação neurológica foi observado resposta de ameaça diminuída do lado 

esquerdo, head thilt para o lado direito, atrofia muscular do lado direito da face, ptose palpebral do lado 

direito e paresia dos membros pélvicos. O tutor já havia tratado as lesões anteriormente com alguns 

antibióticos como cefalexina 30mg/kg e cefovecina 8mg/kg sem sucesso, apenas observando resultado 

quando utilizou prednisolona (1 mg/kg, bid) notou uma diminuição da frequência de crescimento das 

lesões. Além disso, animal fazia uso de medicamentos como Pimobendan (2,5mg/kg, BID), ranitidina 

(2mg/kg), furosemida (3mg/kg).  

Foram solicitados a realização de hemograma, exames bioquímicos como: creatinina, proteína 

total e frações, fosfatase alcalina, ALT, glicose e hemogasometria. Foram solicitados ultrassonografia 

abdominal, radiografia torácica e realizada a biópsia de um dos nódulos que foi encaminhado para o 

exame histopatológico e cultura de antibiograma das lesões. Os exames hematológicos evidenciaram as 

seguintes alterações: eritrócitos 3,79/mm³ (ref.: 5.5 a 9.5 /10
6 

µ), 8,2 hemoglobina g/dL (ref.: 12 a 18 

g/dL), 23,5% volume globular (ref.: 37 a 55%), 14112 segmentados absoluto/mm3 (ref.: 3.000 a 11.500 

mm3). Nos exames bioquímicos evidenciou ALT 110,9 Ul/L (ref.: 21 a 86 Ul/L), AST 35,8 (ref.: 6.2 a 13 

Ul/L), FA 1302,1 (ref.: 20 a 156 Ul/L), Glicose 117,58 mg/dL (ref.: 70 a 110 mg/dL), Globulina 0,85 

g/dL (ref.: 2.7 a 4.4 g/dL), Proteína Total 3,85 g/dL (ref.: 5,4 a 7,1 g/dL). Ao exame ultrassonográfico no 

qual foi constatado uma hepatopatia esteroidal e esplenomegalia. A radiográfica torácica evidenciou 

estruturas medindo 2x2, 2,9 x5,7 cm de diâmetro em lobo pulmonar direito e 2x4, 3,6 em lobo cranial 

esquerdo, com diferencial para neoformação.   

 O exame histopatológico revelou uma extensa carcinomatose linfática em derme superficial, associado 

a áreas piogranulomatosas resultando em uma provável origem em carcinoma de glândula apócrina. 

Devido à hiporexia e emagrecimento progressivo foi realizada a sondagem esofágica e realizada a correta 

nutrição diária com alimento hipercalórico usando o cálculo NEM 90X peso
(0,75)

, instituída fluidoterapia 

para a correção da desidratação e a reposição de potássio conforme alteração no exame de 

hemogasometria 2,36mmo/L (ref.:3,9 a 5,2 mmo/L) Mantivemos a prednisolona 2 mg/ kg sid durante 5 

dias, após esse período foi realizado o desmame com 1 mg/ kg sid durante 5 dias, ao tentar reduzir 

novamente a dose as lesões começaram a crescer, então mantivemos a dose anterior.  

 Diante do mal prognóstico da enfermidade o tutor optou pela a realização da eutanásia do animal se 

negando a realização da necropsia e imuno-histoquímica do tumor impossibilitando a verificação do 
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subtipo e valor prognóstico da enfermidade. 

Discussão 

Os carcinomas de células apócrinas são encontrados em sua maioria como nodulações solitárias, 

Simko et al. (2003) relata a ocorrência de 11% de nodulações múltiplas em um estudo retrospectivo com 

44 cão com a mesma neoplasia, sendo compatível com a apresentação clínica do animal relatado onde 

macroscopicamente eram nodulações múltiplas e ulceradas. Rodaski & Werner, (2009), também afirmam 

que apresentação do carcinoma de célula apócrina na forma inflamatória, descrevem as lesões como em 

forma de placas que podem ser ulceradas ou eritematosas.  

O animal do relato apresentava diversas alterações compatíveis com síndrome paraneoplásicas, 

como por exemplo anemia de doença crônica, citado por Mangieri, (2009) que explica que esse tipo de 

anemia pode ocorrer por sequestro de sequestro pelos macrófagos, por falha de efluxo de ferro dos 

macrófagos para o plasma. A anemia pode ocorrer também,  por uma menor produção de eritropoetina 

(EPO) em relação a demanda necessitada pelo paciente, por conta de uma falha da síntese de ácido 

ribonucleico mensageiro (mRNA) induzida pelas citocinas de inflamação produzidas pela neoplasia como 

por exemplo (TNF-alfa, IL-1, IL-6 e fator de crescimento transformador-beta). A diminuição da meia 

vida dos eritrócitos circulantes, também irão causar anemia, devido ao aumento da concentração de IL-1 

levando a uma hemólise de eritrócitos jovens.  

Conclusão 

Conclui-se que existem poucos registos na literatura sobre adenocarcinoma de células apócrinas, 

dificultando a identificação das alterações mais frequente encontradas. O animal do relato apresentava 

várias alterações compatível com síndrome paraneoplásica evidenciando como a malignidade do tumor 

pode se manifestar em sinais clínicos. A impossibilidade do exame de necrópsia e imuno-histoquímica 

prejudicou um estadiamento e valor prognóstico da neoplasia. 
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