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RESUMO 

 

DANTAS, J. M. Estudo comparativo de neoplasias pulmonares primárias em 

cães e humanos, 2022. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

As neoplasias pulmonares são neoformações benignas ou malignas resultantes do 

crescimento celular anormal e descontrolado e podem ser etiologicamente 

classificadas em primárias, metastáticas ou secundárias e multissistêmicas. Tanto 

na espécie humana quanto na canina, as neoplasias metastáticas pulmonares são 

muito mais frequentes do que as primárias, consideradas relativamente incomuns e, 

quando presentes, são em sua maioria malignas. O câncer é uma das principais 

causas de morte em cães e humanos e seus sintomas são inespecíficos, por isso 

são necessários exames complementares para realizar um diagnóstico precoce e 

eficaz. O diagnóstico precoce está diretamente relacionado ao prognóstico do 

paciente, pois quanto mais cedo for realizado, mais cedo a terapia poderá ser 

implantada. É preferível iniciar o tratamento antes da ocorrência das metástases, o 

qual se baseia na ressecção cirúrgica em tumores operáveis associada à quimio ou 

radioterapia. A busca por semelhanças do câncer primário de tecido pulmonar de 

cães e de humanos possibilita o desenvolvimento de uma terapia que possa ser 

eficaz para ambas as espécies. Neste estudo, foi realizado um levantamento 

casuístico de um laboratório de patologia veterinária abrangendo 166 amostras de 

pulmão canino com diagnóstico histopatológico de neoplasia pulmonar primária 

entre os anos 2011 e 2021. O levantamento destes dados evidenciou maior 

incidência de casos de adenocarcinoma (96,4%), seguido pelo carcinoma de células 

escamosas (3%) e carcinoma de células grandes (0,6%). Também, observou 

predominância de amostras provenientes de animais do sexo feminino, de raças de 

pequeno a médio porte. Ao comparar os dados referentes ao levantamento 

casuístico e referências literárias da medicina veterinária e humana, concluiu-se que 

as neoplasias pulmonares assemelham-se sob diversos aspectos nas espécies 

humana e canina. 

Palavras-chave: Adenocarcinoma; Câncer; Histopatologia; Oncologia. 



  

ABSTRACT 

 

DANTAS, J. M. Comparative study of primary lung neoplasms in dogs and 
humans, 2022. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 

Lung neoplasms are benign or malignant neoformations resulting from abnormal and 

uncontrolled cell growth and can be etiologically classified as primary, metastatic or 

secondary and multisystemic. In both humans and dogs, metastatic lung neoplasms 

are much more frequent than primary ones, considered relatively uncommon and, 

when present, are mostly malignant. Cancer is one of the main causes of death in 

dogs and humans and its symptoms are non-specific, so complementary tests are 

needed to make an early and effective diagnosis. Early diagnosis is directly related to 

the patient's prognosis, because the sooner it is performed, the sooner the therapy 

can be implemented. It is preferable to start treatment before the occurrence of 

metastases, which is based on surgical resection in operable tumors associated with 

chemotherapy or radiotherapy. The search for similarities in primary lung tissue 

cancer in dogs and humans makes it possible to develop a therapy that could be 

effective for both species. In this study, a case-by-case survey was carried out in a 

veterinary pathology laboratory covering 166 canine lung samples with a 

histopathological diagnosis of primary lung cancer between 2011 and 2021. The 

analysis of these data showed a higher incidence of adenocarcinoma cases (96,4%), 

followed by squamous cell carcinoma (3%) and large cell carcinoma (0,6%). There 

was also a predominance of samples from female animals, from small to medium-

sized breeds. Comparing the data referring to the casuistic survey and literary 

references of veterinary and human medicine, it was concluded that lung neoplasms 

are similar in several aspects in the human and canine species. 

 

Keywords: Adenocarcinoma; Cancer; Histopathology; Oncology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história do cão doméstico se uniu à do ser humano há milhares de anos, 

interação que inicialmente servia para fins de proteção e auxílio na caça, também se 

tratando da primeira espécie animal a ser domesticada (SAVOLAINEN et al., 2002).  

A relação entre tutores e seus animais domésticos estreitou-se 

majoritariamente aos laços afetivos, levantando questões sobre a humanização dos 

animais ao serem incluídos como membros da família, inclusive em aspectos legais 

(WALSH, 2009). Atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar em países com maiores 

números de animais de estimação no mundo (ABINPET, 2021). Segundo o PNS 

(2020), 46,1% dos domicílios no país possuem pelo menos um cão, dado 2% 

superior à pesquisa realizada em 2013.  

Além dos impactos econômicos, sociais e emocionais que o relacionamento 

entre cães e seus tutores acarreta, a espécie também está relacionada ao 

desenvolvimento da pesquisa científica (OVERGAARD et al., 2019; LEBLANC e 

MAZCKO, 2020).  

Apesar dos avanços tecnológicos e científicos acerca da medicina, o câncer 

continua sendo a segunda principal causa de morte no mundo, sendo que o de 

pulmão é o maior tanto em incidência quanto em mortalidade (OPAS, 2018; BARTA 

et al., 2019). Esta doença também é uma das principais causas de morte nos cães, 

porém os pulmões não são o principal sítio de neoformações nesta espécie. Os 

tumores pulmonares primários são raros em cães, porém quando presentes são em 

sua maioria malignos (NELSON e COUTO, 2015). 

Devido às suas semelhanças anatômicas e fisiológicas com humanos, o uso 

de cães como modelo de estudo para o câncer humano vem sendo amplamente 

pesquisado. Cães possuem um bom tamanho corpóreo para estudo e tempo de vida 

prolongado quando comparado aos ratos, possui o desenvolvimento de neoplasias 

com características semelhantes às dos humanos com relação à formação 

espontânea, aparência histológica, genética tumoral, comportamento biológico, 

respostas às terapias convencionais e resposta imunológica, e ainda por 

compartilhar um mesmo espaço com a espécie humana ao longo de séculos, 

encontram-se expostos aos mesmos fatores de risco ambientais que predispõe ao 

câncer de pulmão (ROWELL et al., 2011; GARDEN et al., 2018; OVERGAARD et al., 

2019; LEBLANC e MAZCKO, 2020). 
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Em ambas as espécies os sintomas são inespecíficos e múltiplos, 

acarretando muitas vezes em um diagnóstico tardio e incidental (WILSON, 2017; 

BELLO et al., 2022). Sabe-se também que para ambas a radiografia torácica é o 

método diagnóstico de triagem mais utilizado pela sua praticidade e acessibilidade, 

porém a tomografia computadorizada, biópsia e histopatologia são os métodos 

diagnósticos confirmatórios (ZHENG, 2016; SPASOV et al., 2018). O diagnóstico 

histopatológico em especial, permite um melhor direcionamento prognóstico e 

terapêutico a depender do tipo histológico envolvido na neoformação, podendo este 

exame ser complementado pela imunohistoquímica (VIGNOLI et al., 2021).   

O tratamento convencional na medicina humana e veterinária é baseado em 

ressecção cirúrgica em tumores operáveis, associado ao uso de quimio ou 

radioterapia (LEBLANC e MAZCKO, 2020; INCA, 2021). Ainda que o avanço 

científico e tecnológico permitiu a elaboração de outros métodos terapêuticos de alta 

especificidade como a terapia alvo, imunoterapia e terapia gênica, a sobrevida ainda 

é relativamente baixa, com uma média de 5 anos para humanos e 10 a 20 meses 

para cães (HELLMAN et al., 2019; BÖLÜKBAS et al., 2020; ROSE e WORLEY, 

2020; STADTMAUER et al., 2020; INCA, 2021). 

Considerando a importância do tema e a alta taxa de mortalidade por câncer 

mundialmente, este trabalho busca comparar as neoplasias pulmonares de origem 

primária nas espécies humana e canina, ao passo que as semelhanças 

estabelecidas entre as espécies proverão subsídios para a pesquisa comparativa e o 

uso do cão como modelo de estudo. Obter um melhor panorama epidemiológico 

acerca do câncer de pulmão em cães e humanos provê a base necessária para 

pesquisas futuras com foco na avaliação funcional comparativa, liderando para 

futuros modelos diagnósticos e terapêuticos capazes de beneficiar ambas as 

espécies. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 2.1 ANATOMIA COMPARADA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

O sistema respiratório é responsável pela troca de gases entre o ar e o 

sangue, isto ocorre através da inspiração de gases que são conduzidos até os 

pulmões, onde ocorre a hematose, e então são expirados para o meio externo. Além 

da troca gasosa, este sistema desempenha diversas funções como filtração, 

aquecimento e umidificação do ar, auxílio na vocalização e olfação, troca de calor e 

equilíbrio ácido-base (KLEIN, 2021; KÖNIG e LIEBICH, 2021). 

O sistema respiratório pode ser dividido em trato superior, representado por 

nariz, seios paranasais e faringe, e inferior, com laringe, traqueia e pulmões. Pode-

se ainda classificá-lo como porção condutora, que é responsável por conduzir o ar e 

constitui-se de nariz, seios nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e 

bronquíolos, e porção respiratória, na qual ocorre a troca gasosa e constitui-se de 

bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos (DYCE et al., 2010; MARTINI 

et al., 2012; BORDA e VIDALES, 2013).    

Os pulmões constituem-se de parênquima e interstício, possuem lobos nos 

quais sua quantidade e formato varia entre as espécies (Figura 1). Na espécie 

canina o pulmão esquerdo possui os lobos cranial e caudal, e o pulmão direito 

possui os lobos cranial, médio, caudal e lobo acessório (MARTINEZ e SALVADOR, 

2010; MARTANO et al., 2012; TONON e BIANCHI, 2018; KÖNIG e LIEBICH, 2021). 

Os pulmões da espécie humana possuem formato cônico com sua extremidade 

superior arredondada e também são compostos por lobos que são separados por 

fissuras profundas, sendo o pulmão esquerdo dividido anatomicamente em lobos 

superior e inferior, e o direito lobos superior, médio e inferior (MARTINI et al., 2012; 

TORTORA e DERRICKSON, 2017;QUEIROZ et al., 2019). 

O suprimento sanguíneo do pulmão, tanto em cães quanto em humanos, se 

dá principalmente através da artéria pulmonar que carreia sangue desoxigenado do 

ventrículo direito para que ocorra hematose nos pulmões e conduz o sangue 

oxigenado através da veia pulmonar até o átrio esquerdo.  Também há suprimento 

proveniente de artérias e veias broncoesofágicas (MARTINI et al., 2012; KÖNIG e 

LIEBICH, 2021).   
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Figura 1- Representação esquemática comparativa dos lobos pulmonares.  
 

 
 
Legenda: A) Vista frontal dos lobos pulmonares na espécie humana, contendo no antímero direito os 
lobos superior, médio e inferior, e no antímero esquerdo os lobos superior e inferior; B) Vista dorsal 
dos lobos pulmonares na espécie canina, contendo no antímero esquerdo os lobos cranial e caudal, e 
no antímero direito os lobos cranial, médio, caudal e acessório. 
Fonte: Dantas, J.M. (2022). 

 
2.2 HISTOLOGIA PULMONAR 

As maiores estruturas das vias aéreas de condução intrapulmonar são 

denominadas brônquios lobares, os quais entram em lobos pulmonares a partir do 

hilo. Os brônquios lobares se dividem consecutivamente em ramos menores até que 

seja alcançada a área de trocas gasosas.  Os brônquios são estruturas de maior 

calibre, de epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, com cartilagem hialina e fibras 

musculares lisas descontínuas e helicoidais ao redor, podendo conter em sua 

parede glândulas mistas e células caliciformes (PLOPPER e ADAMS, 2012; KÖNIG 

e LIEBICH, 2021). 

Os bronquíolos têm origem em brônquios, que se ramificam em bronquíolos 

terminais e por sua vez em bronquíolos respiratórios. Possuem mucosa respiratória 

pregueada composta de epitélio colunar ou cuboide simples ciliado, com ocasionais 

células caliciformes. Possuem células de Clara, não ciliadas, que contém grânulos 

secretores de agente tensoativo lipoproteico que evita seu colabamento. Ao 

contrário dos brônquios, não contém glândulas e não são sustentados por 

cartilagem, são menos calibrosos e são circundados por músculo liso contínuo 

circular (GARTNER e HIATT, 2014). 

Os bronquíolos respiratórios se ramificam dando origem às estruturas 

tubulares chamadas ductos alveolares, que por sua vez terminarão em alvéolos e 



15 

sacos alveolares. Essas estruturas são separadas pelos septos interalveolares e são 

desprovidas de células musculares (GARTNER e HIATT, 2014; KHAN e LYNCH, 

2021). 

O alvéolo é um espaço aéreo esferóide delimitado por epitélio simples 

pavimentoso, formado pelos pneumócitos do tipo I e do tipo II, com uma membrana 

basal subjacente e são envoltos por uma densa rede de capilares. Os alvéolos e os 

capilares que circundam os pneumócitos formam a barreira hematoalveolar, que é a 

unidade básica da troca gasosa no sistema respiratório (KÖNIG e LIEBICH, 2016; 

2021; SILVA et al., 2021). 

Os pneumócitos do tipo I são células pavimentosas, de núcleo achatado e 

pequena espessura. Sua principal função é permitir a troca de gases e impedir a 

passagem de líquidos. Os pneumócitos do tipo II são células arredondadas, com 

núcleo esférico e citoplasma vacuolizado ao microscópio de luz, devido à presença 

de corpos multilamelares responsáveis por produzir o surfactante pulmonar 

(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013). 

O surfactante é exocitado da célula e recobre a superfície dos alvéolos, 

diminuindo a tensão superficial, o que facilita a expansão na inspiração e evita o seu 

colabamento na expiração (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013; OVALLE e 

NAHIRNEY, 2014). 

Conhecer a histologia pulmonar fisiológica (Figura 2) permite um melhor 

entendimento da estrutura deste órgão, bem como a caracterização de anomalias 

que podem estar associadas a processos neoplásicos. Por sua vez, conhecer o tipo 

histológico do câncer de pulmão desempenha um papel cada vez mais importante 

na abordagem diagnóstica, terapêutica e prognóstica (ZHENG, 2016; BUTNOR, 

2020; CHAUNZWA et al., 2021). 
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Figura 2- Representação esquemática da histologia do alvéolo e septo interalveolar. 

 
 

Legenda: Representação histológica do alvéolo pulmonar. Observa-se conforme as setas, 
pneumócitos dos tipos I e II, fibroblastos, capilares sanguíneos e o espaço alveolar. 
Fonte: Dantas, J.M. (2022). 
 

 
2.3 NEOPLASIAS PULMONARES 

A formação de uma neoplasia se inicia a partir da alteração genética herdada 

ou adquirida, sendo a última gerada espontaneamente ou induzida por processos 

endógenos ou exógenos. Isto pode ocorrer através da exposição a radiações 

ionizantes, vírus oncogênicos e substâncias químicas como arsênico, asbesto, 

berílio, cromo, radônio, urânio, níquel, cádmio, cloreto de vinila e éter de clorometil 

(UEHARA et al., 1998; KUSEWITT e RUSH, 2009; KUMAR et al., 2013; BADE et al., 

2020; FOWLER et al.,2020). Ainda, estudos revelam a existência de células 

iniciadoras tumorais que participam na carcinogênese e conferem ao tumor 

resistência à quimioterapia (SULLIVAN et al., 2010; ZAKARIA et al., 2018). Estas 

também são denominadas de células tronco tumorais e recebem este nome devido a 

sua capacidade de executar funções naturais das células tronco tais como: 

capacidade de autorregeneração, diferenciação celular, expressão de telomerase, 

evasão aos mecanismos apoptóticos, capacidade de transportar substâncias através 
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da membrana e a habilidade de migrar para outros tecidos (WICHA et al, 2006; 

KOBAYASHY e NORONHA, 2015; HENG et al., 2019; KIM et al., 2021). Estudos 

foram capazes de demonstrar que as células tronco tumorais humanas, ao serem 

transplantadas em modelos de ratos imunossuprimidos, foram capazes de 

reproduzir neoformações similares às originais (NEMOTO et al, 2011).  

A partir da mutação irreversível em uma célula, é proferido ao tumor 

autonomia e alteração na expressão do seu crescimento, sobrevida e senescência, 

capacidade de disseminação para locais próximos ou distantes (metástases) e de 

causar a morte de indivíduos acometidos (KUMAR et al., 2013; ROSE e WORLEY, 

2020).  

Estas células podem ainda se manter morfologicamente normais, porém com 

condições de crescimento e resistência modificadas. Os fatores promotores são 

responsáveis por atuar nas células iniciadas estimulando a proliferação. A 

progressão tumoral é o estágio final do desenvolvimento no qual pode até mesmo 

transformar um tumor benigno em maligno e por sua vez metastático (KUSEWITT e 

RUSH, 2009).  

Neoplasias de caráter maligno podem receber a denominação “câncer”, que é 

um termo derivado do latim “caranguejo”, referindo-se a sua capacidade de se aderir 

em diversos tecidos, infiltrando-se em estruturas adjacentes (KUMAR et al., 2013). 

As neoplasias pulmonares podem ser classificadas etiologicamente em 

primárias, metastáticas ou secundárias e em multissistêmicas (UEHARA et al., 1998; 

ETTINGER e FELDMAN, 2004).  

Comumente neoplasias pulmonares começam como um crescimento 

circunscrito que adquire comportamento mais agressivo e potencialmente 

metastático (WILSON, 2017).  

As metástases são focos secundários de crescimento tumoral maligno 

decorrente de um tumor primário situado em local remoto do organismo e podem se 

disseminar através da semeadura em cavidades corporais, via linfática e via 

hematógena (WELCH e HURST, 2019; JIN et al., 2020).  

As neoplasias metastáticas pulmonares são mais frequentes que as 

primárias, tanto em cães quanto em seres humanos, as quais são consideradas 

relativamente pouco frequentes e, quando presentes, em sua maioria são malignas 

(NELSON e COUTO, 2015; KO et al., 2018).  
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A classificação dos tumores pulmonares era tradicionalmente descrita de 

acordo com o seu local de origem. Esta descrição dividia os tumores pulmonares 

primários em dois grupos de origem celular epitelial: carcinoma de células não 

pequenas (CPCNP) e carcinoma de células pequenas (CPCP) (KUMAR et al., 2013; 

ZHENG, 2016; WILSON, 2017). 

Os principais tipos de neoplasias pulmonares primárias, classificados como 

CPCNP são os adenocarcinomas, carcinoma de células escamosas (CCE) e 

carcinoma de células grandes (CCG). Já os CPCP eram classificados 

separadamente dos demais, pois se acredita que estes tenham origem de células 

neuroendócrinas dos brônquios (DELA CRUZ et al., 2011; COSTA et al., 2020). 

Atualmente os tumores pulmonares são classificados de acordo com seus padrões 

histológicos, e não com o local de origem (ZHENG, 2016; WILSON, 2017). 

O adenocarcinoma (Figura 3) comumente se dá em forma de uma massa 

localizada perifericamente com fibrose central e enrugamento pleural, mas também 

pode ter uma variedade de outras aparências (TRAVIS et al., 2015). Possui os 

subtipos acinar, papilar, micropapilar, sólido, lepídico, mucinoso (KUMAR et al., 

2013; TANG et al., 2014). 

É uma neoplasia epitelial maligna com diferenciação glandular ou produção 

de mucina. Células de adenocarcinoma pulmonar geralmente expressam 

marcadores pneumocíticos, sendo que o Fator de Transcrição da Tireoide (TTF-1) e 

NapsinA são expressos em mais de 85% dos casos de adenocarcinoma pulmonar 

(TACHA et al., 2012; ZHENG, 2016). 
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Figura 3 – Fotomicrografia de adenocarcinoma papliar em tecido pulmonar canino

 
 
Legenda: Fotomicrografia de lâmina histológica do pulmão de um cão acometido com 
adenocarcinoma papilar. Coloração de hematoxilina e eosina, escala de 50 μm. 
Fonte: Dantas, J.M. (2022). Cedido pelo departamento de patologia do HOVET FMVZ-USP. 
 
 

Os carcinomas de células escamosas (CCE) geralmente ocorrem na porção 

central do pulmão, podendo formar cavitações. Apresenta característica 

microscópica de queratinização em formato de pérolas, pontes intercelulares, padrão 

de crescimento sólido aninhado, núcleo hipercromático e citoplasma moderado a 

abundante. As células tumorais não possuem estrutura glandular ou produção de 

mucina. Os CCEs são classificados nos subtipos queratinizantes, não 

queratinizantes e basaloides (BRAMBILLA et al., 2014; TRAVIS et al., 2015; ANAYA 

e RIVAS, 2020). Quando o tumor é pouco diferenciado e não permite uma 

classificação morfológica confiável, são usados marcadores como p40, CK5 / 6, CK5 

e p63 para demonstrar a diferenciação escamosa. A coloração TTF-1 é geralmente 

negativa. A taxa de sobrevivência para CCE é significativamente melhor do que para 

adenocarcinoma (CONDE et al., 2013; KAO et al., 2019).  

Os carcinomas de células grandes (CCG) são incomuns, desprovidos de 

diferenciação específica de linhagem, sem evidências morfológicas e 
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imunohistoquímicas claras. Geralmente está localizado perifericamente, volumoso e 

de aparência necrótica. As células tumorais são grandes e de forma poligonal com 

núcleos pleomórficos e vesiculares (TRAVIS et al., 2015; ZHENG, 2016). 

Os carcinomas de células pequenas são mais agressivos e com alta taxa 

mitótica. Geralmente se localiza centralmente nas principais vias aéreas, suas 

células tumorais são pequenas e com citoplasma escasso. Usualmente o 

diagnóstico pode ser concluído com base na histologia em coloração de 

hematoxilina e eosina, porém em casos complicados pode-se usar a IHQ (ZHENG, 

2016; ANAYA e RIVAS, 2020).  

Os marcadores usados incluem pankeratina e marcadores neuroendócrinos 

como CD56, cromogranina, sinaptofisina, sendo o primeiro positivo em 90-100% dos 

casos, porém ainda assim inespecífico, enquanto os dois últimos serão negativos na 

maioria dos casos. Em 70-90% dos casos, a expressão TTF-1 está presente, mas 

por também ser positiva em 44–80% dos carcinomas extrapulmonares de pequenas 

células, não é útil para determinar o local primário de carcinomas de células 

pequenas. Os CPCP possuem alta taxa de proliferação por Ki-67 (BOBOS et al., 

2006; TRAVIS, 2012). 

 

2.3.1 Incidência do câncer de pulmão  

2.3.1.1 Humanos  

No Brasil, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e 

mulheres e o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em 

mortalidade. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão 

(INCA, 2021).  

A incidência é maior em pessoas de 50 a 70 anos, com histórico de exposição 

ativa ou passiva ao tabaco, sendo maior em homens do que mulheres (BADE et al., 

2020; INCA, 2021). Ainda, há predominância de tumores do epitélio das grandes 

vias aéreas, próximo à região do hilo e associados à inalação de carcinógenos. Já 

os tumores da região bronquíolo alveolar são mais comuns em não fumantes, 

localizando-se predominantemente em regiões periféricas do pulmão (MATHIAS et 

al., 2020). 

O adenocarcinoma representa mais de 40% dos casos de câncer de pulmão e 

60% dos CPCNP quando relacionado à antiga classificação nas neoplasias 

pulmonares (TRAVIS et al., 2015). 
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Os carcinomas de células escamosas (CCE) representam cerca de 20% dos 

cânceres de pulmão, enquanto os carcinomas de células grandes (CCG) são 

incomuns, representando menos de 3% dos cânceres de pulmão. Os carcinomas de 

células pequenas representam pouco mais de 10% de todos os cânceres de pulmão, 

sendo este altamente relacionado ao tabagismo (BRAMBILLA et al., 2014; TRAVIS 

et al., 2015; COSTA et al., 2020). 

 

2.3.1.2 Cães 

Os pulmões não são o principal sítio de neoformações nesta espécie, e ainda, 

quando presentes são mais comumente encontrados na forma de metástases. Os 

tumores primários são raros em cães, representando somente 1,2% de todos os 

tumores, porém quando presentes são em sua maioria malignos (ARMOUR et al., 

1997; NELSON e COUTO, 2015). 

Tumores pulmonares primários são agressivos e capazes de metastatizar de 

maneira precoce, sendo os principais locais de disseminação os linfonodos 

brônquicos, o cérebro, os ossos e a pleura (NISHIYA e DE NARDI, 2016).  

Segundo Selting (2015), a incidência do câncer de pulmão aumenta em 

animais de 9 a 12 anos, não possui predisposição sexual, porém tem-se um maior 

número de relatos em cães de médio e grande porte. Algumas raças mais 

predispostas à ocorrência de neoformações pulmonares primárias são o boxer, 

dobermann, pinscher, bernese, pastor Australiano e setter Irlandês (WILSON, 2017).  

Nesta espécie, os tumores são mais frequentemente localizados na região 

bronquíolo alveolar e no antímero direito do pulmão, geralmente no lobo caudal. Já 

os crescimentos multifocais representam cerca de 40% dos casos (WILSON, 2017; 

LAMB et al., 2019). 

Os tipos mais frequentes são, respectivamente, os adenocarcinomas e os 

carcinomas de células escamosas. Já os tumores de células pequenas não foram 

bem descritos na espécie canina (MILES, 1988; CAPRIOLI et al., 2018; 

ZIERENBERG-RIPOLL et al., 2018; SOARES et al., 2021).  
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2.3.2 Fatores de risco  

Tanto na espécie canina quanto na humana, um dos principais fatores 

predisponentes para a instalação de tumores pulmonares é a inalação diária de 

componentes nocivos presentes no ambiente (MARTINI et al., 2012; BADE et al., 

2020; FOWLER et al.,2020; INCA, 2021). 

Estas partículas, também chamadas de material particulado (MP), podem 

possuir diferentes tamanhos e ter origem natural ou antropogênica, como aquelas 

provenientes da poluição urbana e do tabaco. Elas penetram no sistema respiratório, 

tornando-se evidentes ao observar a presença de material enegrecido no interior de 

macrófagos pulmonares, o que é denominado antracose (VALAVANIDIS et al., 2008; 

LIN et al., 2018).  

A presença destas substâncias no interior das células pulmonares causam 

agressões contínuas no epitélio respiratório e tem capacidade de danificar o DNA, 

causando mutações e induzindo a carcinogênese (MEHTA et al., 2008; BETTINI et 

al., 2010; BHARGAVA et al., 2018). 

Segundo o INCA (2021) outros fatores de risco envolvidos são infecções 

pulmonares de repetição, suplementação de altas doses de vitamina A, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, exposição ocupacional a agentes químicos ou físicos 

fatores genéticos e história familiar de câncer de pulmão.  

 

2.3.2.1 Influência da exposição ao tabaco em humanos 

Segundo o INCA (2021), em cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão, 

este está associado ao consumo de derivados de tabaco. A inalação passiva de 

tabaco também pode causar câncer de pulmão, e estima-se que 17% dos casos em 

pessoas não fumantes estejam atribuídos a níveis elevados e períodos prolongados 

de exposição à fumaça de tabaco (REIF et al., 1992; DELA CRUZ et al., 2011; 

O’KEEFFE et al., 2018). 

 

2.3.2.2 Influência da exposição ao tabaco em cães 

Em animais, estudos também indicam a predisposição do câncer de pulmão 

através da inalação passiva de tabaco (JANERICH et al., 1990; ZIERENBERG-

RIPOLL et al., 2018; SILVA et al., 2021).  

Em 1970 estudos já demonstraram a eficiência do mecanismo de filtração 

nasal contra partículas cancerígenas do ambiente ao relatar uma menor incidência 
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de câncer de pulmão em cães braquicefálicos e mesaticefálicos, e ao induzir com 

êxito câncer pulmonar em cães através da inalação de fumaça de cigarro 

diretamente via traqueostomia (AUERBACH et al., 1970; REIF e COHEN, 1971 ; 

REIF et al., 1992). 

Em contrapartida, Zierenberg-Ripoll et al. (2018) não associou em seu estudo 

uma relação significativa entre o fumo passivo e o desenvolvimento de tumores 

pulmonares primários em cães. Ainda, pesquisas sugerem que a fumaça do tabaco 

somente predispõe a neoformações pulmonares de alguns tipos histológicos em 

cães, visto que o adenocarcinoma, tipo predominante de câncer de pulmão em cães, 

não está associado significativamente ao fumo em humanos, pois é mais comum em 

não fumantes (MOULTON  et al., 1981; KHUDER 2001, DELA CRUZ et al., 2011; 

YANG, 2011).  

 

2.3.3 Sinais clínicos 

Os sintomas do câncer de pulmão são inespecíficos e múltiplos. É possível 

ainda que em estágios iniciais da doença o portador permaneça assintomático, 

dificultando a precocidade diagnóstica (IRONMONGER et al., 2015; WALTER et al., 

2015).  

 

2.3.3.1 Humanos 

Comumente pessoas demoram a buscar ajuda médica após os primeiros 

sintomas, principalmente quando estes se dão através de manifestações clínicas 

brandas, ou por atribuí-los a outras comorbidades, envelhecimento ou tabagismo 

(CORNER et al., 2005, 2006; BRINDLE et al., 2012; LATIMER, 2018).  

Walter et al. (2015) através de um estudo retrospectivo relata que a maioria 

do grupo analisado apresentou múltiplos sintomas iniciais, e não um único sinal 

clínico predominante.  

Ainda que existam diversos sinais sugestivos desta doença, a hemoptise é o 

sintoma mais importante associado ao câncer de pulmão. Por se tratar de uma 

manifestação alarmante, induz os pacientes a buscarem ajuda médica rapidamente, 

porém esta somente é relatada como o primeiro sintoma em menos de 5% dos 

casos de câncer de pulmão (SHIM et al., 2014; WALTER et al., 2015). 

As síndromes paraneoplásicas são comuns em seres humanos, podendo 

ocorrer febre sem a presença de infecções e secreção de ACTH, a qual é mais 
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frequente em tumores de células pequenas (ANWAR et al., 2019; SOOMRO et al., 

2020). 

 

2.3.3.2 Cães 

Na medicina veterinária frequentemente descobre-se indícios de câncer de 

pulmão como achados incidentais, sem a apresentação de sinais clínicos 

respiratórios prévios (WILSON, 2017).  

A sintomatologia varia desde sinais respiratórios como tosse seca e 

persistente, tosse com sangue (hemoptise) e dispneia, associados ou não a 

manifestações sistêmicas como inapetência, emagrecimento, fadiga e depressão 

(UEHARA et al., 1998; ETTINGER e FELDMAN, 2004; CORNER et al., 2005; 

HAMILTON et al., 2005; WILSON, 2017; BELLO et al., 2022).  

Em cães, embora a síndrome paraneoplásica seja pouco frequente, sua 

manifestação mais comum é a osteopatia hipertrófica, descrita em 3 a 15% dos 

animais. Outras ocorrências descritas são hipercalcemia, paraplegia e leucocitose 

neutrofílica associada ao fibrossarcoma metastático (NISHIYA e DE NARDI, 2016; 

WILSON, 2017; DROBATZ et al.,2018). 

 

2.3.4 Diagnóstico  

A precocidade diagnóstica do câncer é de grande importância para a 

evolução do tratamento e prognóstico do paciente, preferencialmente antes que 

tenham ocorrido metástases, pois após a instalação de tumores secundários o 

sucesso do tratamento é comprometido. Ainda, muitos pacientes quando recebem o 

diagnóstico do tumor primário já possuem células metastáticas instaladas em outros 

tecidos sem que tenham sido identificadas, uma vez que podem manter-se inócuas 

e manifestar-se mais tarde (UEHARA et al., 1998; CHAMBERS et al., 2002; YANG et 

al., 2019).  

Para que uma massa se torne clinicamente detectável é necessário que ela 

possua 1 cm de diâmetro, equivalente a 109 células. Partindo deste ponto de 

desenvolvimento celular, torna-se acelerada a multiplicação tumoral e 

consequentemente o tamanho da massa, variando conforme o tipo de célula 

envolvida, seu comportamento e a presença de fatores intrínsecos e extrínsecos, 

sendo este um fator que compromete a ocorrência do diagnóstico precoce 

(CHAMBERS et al., 2002; KUSEWITT e RUSH, 2009).  
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Múltiplos fatores contribuem para que ocorram atrasos diagnósticos tanto na 

medicina veterinária, onde a detecção depende prioritariamente da atenção do 

responsável aos sinais manifestados pelo seu animal, quanto na medicina humana 

onde o próprio paciente deve dar o primeiro passo para buscar ajuda médica 

(IRONMONGER et al., 2015; SELTING et al., 2015).  

Walter et al. (2015) relata que o diagnóstico ocorre com mais agilidade 

quando o paciente já se encontra em estágio avançado do câncer. Ainda, pessoas 

que já tenham histórico de doenças pulmonares concomitantes demoram mais para 

buscar atendimento e também para receber o diagnóstico de câncer pulmonar 

(EMERY et al., 2013; BIRT et al., 2014).  

Além da busca do diagnóstico precoce, um passo importante da investigação 

é diferenciar as lesões entre primárias ou metastáticas (WILSON, 2017).  

O diagnóstico de tumor pulmonar é feito com base em um histórico clínico 

completo, exame físico e exames complementares, dos quais os mais utilizados são 

a radiografia de tórax, tomografia computadorizada, broncoscopia, biópsia 

transtorácica, e análise histopatológica (UEHARA et al., 1998; LÓPEZ, 2013; 

SELTING, 2015; SPASOV et al., 2018).  

Em ambas as espécies o diagnóstico histopatológico confirmatório é 

fundamental para determinação do tipo celular envolvido na neoformação. Este 

exame permite a observação de detalhes celulares e da arquitetura tecidual 

neoplásica. Além disso, direciona a ressecção cirúrgica da doença em estágio inicial, 

enquanto a classificação patológica e os testes moleculares conduzem o profissional 

à terapia adequada para cada tipo e estágio de neoplasia (DAGLI, 2015; SELTING, 

2015; ZHENG, 2016).  

Os testes moleculares têm por finalidade a análise de DNA, RNA ou proteínas 

e suas alterações envolvidas na patologia. O teste de maior aplicação clínica 

atualmente é a reação de imunohistoquímica (IHQ), tanto em medicina humana 

quanto veterinária, técnica onde se utiliza anticorpos para detecção de proteínas 

específicas na formação da neoplasia em questão (DAGLI, 2015). Usualmente os 

marcadores mais utilizados na IHQ são: TTF-1 e Napsin A para tumores primários, e 

as citoqueratinas AE1/AE3, CK5, CK7, e vimentina para tumores secundários 

(RAMOS-VARA e BORST, 2017; SEIJO et al., 2018).  
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O estadiamento clínico permite uma melhor compreensão do acometimento 

do organismo do paciente pela enfermidade, estabelecendo a extensão anatômica 

da neoplasia. Auxilia a obter maior precisão prognóstica e planejamento terapêutico 

(FERNANDEZ et al., 2002; DAGLI, 2015; RAMI-PORTA et al., 2017).  

O método TNM é utilizado para estadiamento de diversos tipos de câncer, 

sendo também adaptado para o câncer de pulmão. Este consiste em analisar as 

características de tamanho do tumor (T), infiltração em linfonodos regionais (N) e 

presença de metástase (M) (FERNANDEZ et al., 2002; COSTA et al., 2020).  

Já no campo da pesquisa científica, podem ser usados outros instrumentos 

de investigação tecidual e celular como a microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

e de transmissão (MET). Desde 1953 tem-se estudado a morfologia ultraestrutural 

do trato respiratório inferior dos mamíferos (LOW, 1953). Em 1972, Lupulescu e 

Boyd realizaram pela primeira vez a tecnologia da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) para análise de tecido pulmonar neoplásico humano, ressaltando a 

importância da visualização do padrão de crescimento tumoral e da arquitetura da 

superfície tecidual.  

A MEV (Figura 4) permite a visualização morfológica da superfície do tecido 

analisado fornecendo imagens tridimensionais (KONDO et al., 1973). Já a MET 

possibilita a análise de estruturas intracelulares (GALLETI, 2003).  

 
Figura 4 - Fotomicrografia de microscopia eletrônica de varredura de tecido pulmonar canino. 

 

 
 
Legenda: A) Fotomicrografia de tecido pulmonar canino neoplásico, apresentando descaracterização 
da superfície tecidual e evidenciando proliferação celular difusa, em escala de 30 µm. B) 
Fotomicrografia  de tecido pulmonar canino não acometido com neoplasia, em escala de 100µm. 
Fonte: Dantas, J.M. (2022). 
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2.3.4.1 Particularidades diagnósticas em humanos 

A abordagem diagnóstica inicial é a realização da radiografia de tórax 

complementada pela tomografia computadorizada (WADA et al., 2019; INCA, 2021). 

Já a broncoscopia, apesar de ser mais invasiva e de acesso limitado, permite a 

realização concomitante de biópsia endo e transbrônquica, lavado broncoalveolar e 

escovado brônquico (BARROS et al., 2006; CALLISTER et al., 2015; NISHI et al., 

2020).  

A biópsia transtorácica é mais precisa para neoplasias situadas em regiões de 

periferia do pulmão, porém é um procedimento invasivo e as complicações 

associadas são pneumotórax e sangramento (MAZZONE et al., 2002; MCLEAN et 

al., 2018; HONG et al., 2021).  

 

2.3.4.2 Particularidades diagnósticas em cães 

O uso da radiografia torácica em cães é fundamental para determinar a 

localização da lesão pulmonar e permite a seleção de testes diagnósticos 

subsequentes. Trata-se de um exame barato e de fácil acesso, no entanto limita-se 

à diversidade de patologias pulmonares que podem exibir o mesmo padrão de 

alteração radiográfica (SPASOV et al., 2018; SILVA et al., 2021). Já a tomografia 

computadorizada é mais cara, necessitando muitas vezes de anestesia geral para 

obtenção de uma imagem adequada, porém é muito mais sensível que a radiografia 

torácica e fornece detalhes necessários quando planeja-se uma excisão cirúrgica do 

tumor (NELSON e COUTO, 2015).  

Em cães também faz-se o uso de broncoscopia associada a colheita de 

amostras para análise citológica. A punção transtorácica pode ser realizada com 

maior segurança quando guiada por ultrassom ou tomografia computadorizada, 

porém alguns tipos de neoplasia podem espalhar-se por semeadura nesta técnica, 

devendo o responsável pelo animal estar ciente desta possível complicação 

(WARREN-SMITH et al., 2011; VIGNOLI et al., 2021).  

 

2.3.5 Prognóstico  

O prognóstico é favorável quando se trata de neoplasias benignas, porém 

sabe-se que estas são a minoria. Para neoplasias malignas o prognóstico é 

desfavorável, embora seja influenciado por variáveis como o tipo histológico do 
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câncer, presença de comprometimento de linfonodos e gravidade dos sinais clínicos 

(NELSON e COUTO, 2015).  

Segundo Wilson (2017), o prognóstico pode ser mais bem estabelecido de 

acordo com o estadiamento clínico do que com relação ao tipo histológico do tumor.  

 

2.3.5.1 Sobrevida em humanos 

Após a instalação de sintomas observa-se uma taxa de sobrevida de 5 anos 

para 18% dos pacientes. Quando o diagnóstico é precoce esta taxa se eleva a 56% 

(INCA, 2021).  

Ainda, há diferença entre pacientes admitidos em instituições públicas e 

privadas, onde observa-se menor acessibilidade a procedimentos diagnósticos 

menos invasivos, drogas e inovações tecnológicas de alto custo em hospitais de 

serviço público, acarretando também no prognóstico do enfermo (ARAÚJO et al., 

2018; GELATTI e LORANDI, 2020; MATHIAS et al., 2020). 

 

2.3.5.2 Sobrevida em cães 

Múltiplos fatores estão associados à taxa de sobrevida em cães. Cães 

diagnosticados com câncer de pulmão através de achados incidentais, ou seja, sem 

manifestações clínicas relacionadas ao tumor prévias ao diagnóstico, tendem a ter 

um tempo de sobrevida maior do que aqueles com sinais clínicos associados 

(POLTON et al., 2018). Além disso, invasão de nódulos linfáticos, tamanho, 

localização e tipo histológico interferem na sobrevida (LEE et al., 2020) Quando há 

ausência de metástases e há possibilidade de excisão cirúrgica completa do tumor a 

sobrevida é em média de 10 a 20 meses (YATES, 1990; CAROTHERS, 2003; 

POLTON et al., 2008). Se houver metástase para linfonodos ou outros órgãos, pode 

ocorrer diminuição da sobrevida, com uma média de 5 meses (ROSE e WORLEY, 

2020) 

 

2.3.6 Tratamento  

Enquanto o tratamento para outros tipos de câncer vem avançando, o 

tratamento para o câncer de pulmão não obteve aumento relevante nos índices de 

sobrevivência. O tratamento convencional se baseia em ressecção cirúrgica em 

tumores operáveis, associado ao uso de quimio ou radioterapia (LEBLANC e 

MAZCKO, 2020; INCA, 2021).  
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Em cães a ressecção cirúrgica é indicada para massas únicas, podendo ser 

necessário a remoção de todo o lobo acometido. Caso a cirurgia não seja possível, 

recomenda-se o uso da quimioterapia com drogas como cisplatina, vindesina, 

doxorrubicina, mitoxantrona e paclitaxel, porém o protocolo e droga são variáveis de 

acordo com a conduta médica (NISHIYA e DE NARDI, 2016; WILSON, 2017).  

Baseando-se nos tipos neoplásicos, usualmente os CPCP são tratados de 

forma não cirúrgica devido sua agressividade, enquanto que os CPCNP são 

controlados através de ressecção cirúrgica e terapia adjuvante (ZHENG, 2016).  

Atualmente vem se desenvolvendo métodos terapêuticos baseados na 

terapia-alvo. A busca pela eficácia com o tratamento utilizando nanopartículas tem o 

objetivo de destruir somente as células neoplásicas presentes em todo o tecido 

pulmonar, sem comprometer o tecido sadio adjacente (BÖLÜKBAS et al., 2020; 

XAVIER et al., 2020).  

As imunoterapias são técnicas que utilizam o sistema imune do paciente 

como ferramenta contra o próprio câncer. Os métodos mais aplicados ao câncer 

são: anticorpos monoclonais, linfócitos tumor-específicos, vacinas, citocinas, células 

natural killer e imunomoduladores (KLINGEMANN, 2018; DAFNI et al., 2019; 

HELLMAN et al., 2019). O uso de animais como modelo de pesquisa em 

imunoterapias ocorre de maneira ampla e proporciona subsídios para o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas também aos cânceres de pulmão 

(PARK et al., 2016; KLINGEMANN, 2018; GINGRICH et al., 2019; KHALAF et al., 

2020).  

Outra terapia alternativa que está sendo desenvolvida é o CRISPR, sigla em 

inglês para “Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Interespaçadas”. Trata-

se de uma ferramenta de terapia gênica que permite a edição de genes relacionados 

ao desenvolvimento e combate ao câncer. Isto pode ocorrer através da eliminação 

de genes específicos ou reparação de mutações carcinogênicas (STADTMAUER et 

al., 2020). Esta técnica possui alta eficiência e especificidade, podendo ser utilizada 

como adjuvante nas imunoterapias, porém possui limitações frente aos dilemas 

éticos que desafiam o desenvolvimento de pesquisa (ALCANTARA et al., 2019; 

KHALAF et al., 2020)  
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2.3.7 Prevenção  

Como prevenção ao câncer de pulmão deve-se evitar a exposição a fatores 

de risco como agentes químicos carcinogênicos presentes em determinados 

ambientes de trabalho, controlar fatores de risco como o tabagismo é um passo 

importante para a prevenção do câncer de pulmão, bem como a exposição de 

crianças, adolescentes e animais ao fumo passivo (BURNS, 2000; ISIUGO et al., 

2019).  

Segundo o INCA (2021), graças a mudanças no consumo do tabagismo entre 

homens e mulheres, constatou-se uma queda na taxa de incidência de câncer de 

pulmão desde 1980.  

Conscientizar a população de que o câncer de pulmão é uma doença multi-

sintomática incentiva a procura de ajuda médica em estágios iniciais da doença, nas 

quais podem estar presentes somente sintomas brandos e inespecíficos (SMITH et 

al., 2013; WALTER et al., 2015).  

Além de evitar a exposição dos animais a substâncias de potencial 

carcinogênico, a prevenção do câncer de pulmão em cães também pode ser 

realizada através de medidas que diminuam a probabilidade de neoformações 

primárias em outros órgãos, passíveis de resultar em metástase pulmonar (KELSEY 

et al., 1998; ZIERENBERG-RIPOLL et al., 2018).  

 

2.4 O CÃO COMO MODELO DE ESTUDO PARA O CÂNCER  

Cães e humanos possuem diversas doenças em comum, como catarata, 

cardiopatias, neuropatias e câncer. O sequenciamento completo do genoma canino, 

realizado em 2005, oferece a possibilidade de explorar a base genética da 

susceptibilidade a doenças e buscar a relação entre elas nos demais mamíferos, 

incluindo humanos (LINDBLAD-TOH et al., 2005). Os quatro genomas mamíferos 

mais estudados são os dos humanos, chimpanzés, camundongos e ratos (Figura 5). 

Estes representam apenas um clado (Euarchontoglires) dos mamíferos placentários. 

O cão representa o clado vizinho, Laurasiatheria (MURPHY et al., 2001). O 

conhecimento do código genético canino também auxilia em uma melhor 

compreensão sobre o ancestral comum de ambos os clados, chamado Boreutherian. 

Ainda, apesar de roedores e humanos compartilharem uma linhagem ancestral mais 

recente, o sequenciamento genético do cão sugere que estes compartilham mais 
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sequências ancestrais com humanos do que os camundongos (LINDBLAD-TOH et 

al., 2005).  

 

Figura 5- Diagrama representando a árvore filogenética da magnordem Boreutheria. 

  
 
Legenda: Representação diagramática filogenética dos genomas mais utilizados na pesquisa 
científica para o estabelecimento de modelos de estudo do câncer (em asterisco) e seus respectivos 
ancestrais. Na ordem Carnivora se encontram os cães, na ordem Primates os chimpanzés e 
humanos, e na ordem Rodentia os camundongos e ratos. 
Fonte: Dantas, J.M. (2022). Adaptado de OSORIO et al. (2009). 
 

Devido às suas semelhanças anatômicas e fisiológicas com humanos, o uso 

de cães como modelo de estudo para o câncer humano vem sendo amplamente 

pesquisado e estudos levantam uma série de vantagens e desvantagens deste 

modelo de pesquisa. As vantagens deste modelo de estudo compreendem o 

tamanho corpóreo dos cães e tempo de vida prolongado quando comparado aos 

ratos, o desenvolvimento de neoplasias com características semelhantes às dos 

humanos tais como a formação espontânea, aparência histológica, genética tumoral, 

comportamento biológico, respostas às terapias convencionais e resposta 

imunológica (KHANNA et al., 2006; ROWELL et al., 2011; GARDEN et al., 2018; 

OVERGAARD et al., 2019; LEBLANC e MAZCKO, 2020). Ainda, alterações na 

epigenética estão diretamente envolvidas na carcinogênese e possuem 

características semelhantes em cães e humanos, tais como a hipo ou 
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hipermetilação, modificações de histonas e desregulação do RNA não codificante 

(XAVIER et al., 2020). Também, por dividir um mesmo espaço com a espécie 

humana ao longo de séculos, ajuda em uma melhor compreensão dos fatores que 

predispõe ao câncer de pulmão, tais como aqueles presentes no ambiente (VAIL e 

MACEWEN, 2000; PAOLONI e KHANNA, 2008). 

Já o principal obstáculo na pesquisa comparativa está acerca das questões 

éticas envolvidas. Para o desenvolvimento de pesquisas em cães devem ser 

estabelecidos protocolos de ensaios clínicos que visam preservar o bem-estar do 

paciente, obter o completo esclarecimento e consentimento do responsável pelo 

animal, supervisão nas etapas do ensaio e a publicação dos resultados deve ser 

feita a fim de evitar repetição de ensaios desnecessariamente (PAGE et al., 2016; 

GARDEN et al., 2018) 

 

3 OBJETIVO  

 

O objetivo desde trabalho é comparar os tumores pulmonares nas espécies 

humana e canina a fim de fornecer subsídios para o desenvolvimento de novos 

modelos diagnósticos e terapêuticos. 

  

3.1 Objetivos específicos 

- Realizar ampla revisão de literatura comparando os tumores pulmonares em cães e 

humanos 

- Realizar o levantamento casuístico de neoplasias pulmonares primárias em cães 

através do acervo de dados do laboratório VETPAT (Campinas-SP) 

- Comparar os dados encontrados com a casuística relatada na medicina veterinária 

e humana. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A revisão de literatura foi realizada com base em livros, artigos científicos e 

estudo de casos clínicos nas espécies humana e canina, contemplando a anatomia 

e histologia pulmonar comparada, etiologia e epidemiologia das neoplasias 

pulmonares primárias, bem como fatores de risco, classificação histológica, sinais 

clínicos, prognóstico e sobrevida, métodos diagnósticos e terapêuticos. Esta 

pesquisa foi realizada a fim de ser posteriormente comparada a dados retrospectivos 

da casuística levantada. 

O levantamento retrospectivo foi realizado a partir do banco de dados do 

Laboratório de Patologia e Biologia Molecular (VetPat), situado no município de 

Campinas, em São Paulo. Os dados coletados correspondem às análises 

histopatológicas feitas pelo laboratório entre os anos 2011 e 2021, a partir de 

amostras de tecido pulmonar proveniente de animais da espécie canina. 

A seleção dos dados foi realizada após consentimento da equipe jurídica do 

laboratório e respeitando as normas referentes à Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), instituída a fim de evitar vazamento de dados pessoais dos clientes do 

estabelecimento. 

As amostras analisadas pelo laboratório não correspondem somente aos 

casos locais de Campinas, sendo elas encaminhadas de diferentes estados 

brasileiros. 

O principal critério de seleção dos dados colhidos foi o resultado 

histopatológico, o qual deveria ser compatível com tipos histológicos primários de 

pulmão. As variáveis catalogadas foram: raça, sexo, idade, tipo histológico e estado 

de origem da amostra. Da seleção foram excluídos pacientes de outras espécies e 

pacientes com resultado histopatológico indicativo de neoplasia pulmonar 

metastática.  

Os dados epidemiológicos e variáveis clínico-patológicas foram tabulados em 

planilha Excel para análise e após, organizados em tabelas de frequência e 

apresentados de forma descritiva em porcentagem e números de casos, através de 

gráficos e figuras montados a partir das plataformas Word e Infogram. 

Ainda, a sessão de revisão de literatura contém figuras autorais realizadas 

durante o Mestrado (Figuras 3 e 4), a partir de amostras de neoplasia pulmonar.  
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A Figura 3, que representa uma fotomicrografia de lâmina histológica de 

adenocarcinoma pulmonar do subtipo papilar, foi obtida a partir da concessão de 

uma lâmina proveniente do Serviço de Patologia do HOVET-USP (São Paulo – SP), 

em coloração de hematoxilina e eosina, contendo tecido pulmonar acometido com 

neoplasia primária. Este tecido foi coletado a partir da necropsia de um cão, macho, 

da raça Maltês, sem histórico de neoplasia em outros órgãos ou tecidos. 

Já a Figura 4, que representa uma fotomicrografia de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) comparando o tecido pulmonar com proliferação celular 

neoplásica e um tecido pulmonar semelhante ao sadio, foi realizada à partir de 

amostras tecido pulmonar proveniente de dois cadáveres da espécie canina 

utilizados em aula pelo Hospital-Escola Veterinário de Jaguariúna (HEV-UniFaj, 

Jaguariúna - SP), após consentimento de uso para fins didáticos por seus 

respectivos tutores e autorização pelo comitê de ética (CEUA Nº 6723050820). Para 

a MEV foram realizados cortes de 3 a 5 mm provenientes das amostras de pulmão 

de dois animais, os quais foram acondicionados em formalina 10% e imersos em 

séries de etanol (70 a 100º). Os fragmentos foram submetidos à secagem de ponto 

crítico (Leica, EM CPD300, Alemanha) durante aproximadamente 1 hora. Após 

foram colocados em stubs e submetidos à metalização com ouro (EMITECH, K550), 

com consequente avaliação em microscópio eletrônico (Leo 435 VP). 

 
5 RESULTADOS 

 

5.1 Estudo populacional 

Dentro de um período de 10 anos, de 2011 a 2021, encontrou-se um total de 

166 amostras com diagnóstico histopatológico de neoplasias malignas pulmonares 

primárias. 

A idade dos animais variou de 0,5 (6 meses) a 19 anos, conforme 

demonstrado no Gráfico 1. A idade média foi de 7,7 anos e a moda foi de 12 anos, 

observando-se predominância de animais idosos, entre 10 e 13 anos de idade, 

representando os animais desta faixa etária 66,3% de toda a amostra levantada.  

Em relação ao sexo, 32% eram machos (n=53) e 68% fêmeas (n=113), 

representado no Gráfico 2.  
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Gráfico 1 – Casos levantados por idade dos animais 
Legenda: Número de casos levantados por idade, havendo predominância de casos em cães idosos, 
entre dez e treze anos. A idade mais demonstrada no estudo foi doze anos.  
 

 
 

 . 
 

Gráfico 2 - Casos de neoplasia pulmonar primária por sexo. 
Legenda: Fêmeas representam a maioria dos animais acometidos por neoplasia pulmonar no estudo 
levantado. 
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Machos 
32% 

Sexo 
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Com relação ao fator racial, 40,4% dos pacientes são sem raça definida 

(SRD; n=67), 57,2% de raça (n=95) e 2,4% desconhecido (n=4). Observou-se que 

dentre os animais de raça (Gráfico 3), as três mais acometidas foram, 

respectivamente, Shih Tzu (13,7%), Boxer e Poodle (ambos com 12,6%). Ainda, 

levando em consideração o porte dentre os animais de raça no presente estudo, 

observa-se menor representatividade das raças grandes (n=11; 11,6%), quando 

comparado ao número de casos relacionados aos cães de porte pequeno (n=52; 

54,7%) e médio (n=32; 33,7%). 

O número de casos para cada raça inserida na classe de pequeno porte 

foram: Bichon Frisé (2), Dachshund (2), Lhasa Apso (11), Maltês (3), Pequinês (1), 

Pinscher (4), Poodle (12), Scottish Terrier (1), Shih Tzu (13), Spitz Alemão (1), West 

Highland White Terrier (1), Yorkshire Terrier (1).  

Com relação às raças médias, foram: Basset Hound (2), Beagle (1), Boxer 

(12), Cocker Spaniel (9), Fox Paulistinha (3), Pastor de Pirineus (1), Pitbull (3), 

Springer Spaniel (1). 

Já os números referentes aos animais de porte grande foram: Bernese (2), 

Kuvasz (1), Labrador (5), Rottweiler (2), São Bernardo (1). 
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Gráfico 3- Casos de neoplasia pulmonar primária por raça. 
Legenda: Número de casos por raça encontrada no levantamento casuístico, separados por cor de 
acordo com o porte. Em verde água estão representados animais de raças pequenas, em amarelo de 
raças médias e em laranja raças grandes. 
 

 

O laboratório fornecedor dos dados clínico patológicos recebe amostras de 

diversas cidades e estados. Desta maneira, a casuística foi estabelecida 

abrangendo amostras provenientes de dez estados brasileiros, sendo pelo menos 

um de cada região brasileira. Observando a Figura 6, nota-se predominância de 

amostras provenientes dos estados: São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 

representando somente nestes três estados, 68% do total de amostras. Ainda, 19 

dos casos são de origem desconhecida. 

O número de casos por estado foi de: São Paulo (68), Rio Grande do Sul (24), 

Rio de Janeiro (21), Santa Catarina (13), Minas Gerais (9), Pará (4), Ceará (3), 

Distrito Federal (2), Mato Grosso do Sul (2) e Paraná (1). 

 

 



38 

 

 

 Figura 6 – Representação do número de casos provenientes de cada estado brasileiro. 

 

Legenda: Unidades federativas brasileiras de origem das amostras analisadas no laboratório e 
quantidade de casos respectivos a cada estado. 
Fonte: Dantas, J.M. (2022). 
 

 

Tratando-se especificamente das amostras provenientes do estado de São 

Paulo, foi possível analisar o número de casos por cidade (Figura 7), constatando 

maior número de casos advindos das cidades: São José do Rio Preto (12), São 

Paulo (11) e Campinas (10), respectivamente. 
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Figura 7 – Número de casos por cidade do estado de São Paulo.

 

Legenda: Cidades do estado de São Paulo e o número de amostras enviadas por cada uma delas ao 
laboratório em questão.  
Fonte: Dantas, J.M. (2022). 

 

5.2 Diagnóstico histológico 

Tratando-se do diagnóstico histológico estabelecido, foi possível encontrar 
uma marcante predominância dos casos de adenocarcinoma pulmonar, 
representando 96,4% dos casos (n=160). Ainda, 3% dos casos representam o 
carcinoma de células escamosas (n=5) e somente 0,6% (n=1) de carcinoma de 
células grandes, conforme representado no Gráfico 4.  

 

 
 

Gráfico 4 –Casos de neoplasia pulmonar primária por classificação histológica. 
Legenda: Número de casos por classificação histológica diagnosticada, sendo adenocarcinoma 
(azul), carcinoma de células escamosas (CCE, em vermelho) e carcinoma de células grandes (CCG, 
em verde). 
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160 
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Ainda, foi possível observar no Gráfico 5 a relação do número de casos por 

ano estudado, levando em consideração os tipos de neoplasia diagnosticados. A 

linha azul representa os casos de adenocarcinoma. Observa-se um aumento gradual 

de casos de adenocarcinoma pulmonar a partir de 2014, atingindo seu maior número 

em 2021 (44 casos). A linha vermelha representa casos de carcinoma de células 

escamosas, já com casuística significativamente menor do que a de 

adenocarcinoma, demonstrando somente um caso em 2013, um em 2014, um em 

2015 e dois em 2021. A linha verde e pouco visibilizada é referente ao único caso de 

carcinoma de células grandes encontrado no levantamento, no ano de 2015. 

Somando-se todos os casos ocorridos nos três últimos anos de levantamento, 

observou-se que as amostras analisadas neste período correspondem a mais da 

metade de toda a casuística (56,6%). 

 

 
Gráfico 5- Casos de neoplasia pulmonar primária por classificação histológica com relação aos anos 
de amostragem. 
Legenda: Evolução do número de casos por tipo histológico de neoplasia ao decorrer dos anos de 
casuística, representando aumento nos casos diagnosticados nos três últimos anos de estudo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Com relação à incidência do câncer de pulmão em cães, Selting (2015) cita 

maior ocorrência em animais de 9 a 12 anos, o que corresponde com a moda 

encontrada no levantamento casuístico, porém, acima da média encontrada, de 7,7 

anos. Caprioli et al. (2018) e Cruz (2019) realizaram estudos retrospectivos de cães 

necropsiados e diagnosticados com neoplasia pulmonar primária, encontraram a 

média correspondente ao relatado por Selting (2015). Assim como nos cães, 

humanos também são mais acometidos com o câncer de pulmão quando em idade 

avançada (BADE et al., 2020; INCA, 2021).  

Selting (2015) refere que não há predisposição sexual para cães. Já Nishiya e 

De Nardi (2016) citam que fêmeas são mais acometidas do que machos em uma 

proporção de 2:1; corroborando com o encontrado no presente estudo. Em 

contrapartida, Caprioli et al. (2018) e Cruz (2019) observaram em sua casuística 

mais de 60% de casos provenientes de machos. Na espécie humana os homens 

possuem maior predisposição a neoformações pulmonares do que mulheres (INCA, 

2021). Estudos recentes referem um aumento na incidência do câncer de pulmão 

em mulheres com relação aos homens nas últimas três décadas, tanto no Brasil 

quanto mundialmente, associando esta ocorrência possivelmente com a aderência 

ao tabagismo mais tardia do que a dos homens, bem como sua rejeição 

(TSUKAZAN et al., 2017; WONG et al., 2019; BADE et al., 2020, SOARES et al 

2021). Barta et al. (2019) ao levantar a discussão acerca do aumento da incidência 

de câncer de pulmão em mulheres, referem que apesar de tal aumento na casuística 

feminina tem-se também maior incidência de cânceres pouco relacionados ao fumo 

como o adenocarcinoma, maiores taxas de diagnóstico precoce e sobrevida.  

Desde a década de 70 estudos indicam a predisposição do câncer de pulmão 

mediante a inalação passiva de tabaco em cães (AUERBACH et al., 1970; REIF e 

COHEN, 1971; JANERICH et al., 1990; SILVA et al., 2021), porém, Zierenberg-Ripoll 

et al. (2018) não associaram em seu estudo uma relação significativa entre o fumo 

passivo e o desenvolvimento de tumores pulmonares primários em cães. Ainda, 

pesquisas sugerem que a fumaça do tabaco somente predispõe a neoformações 

pulmonares de alguns tipos histológicos em cães, visto que o adenocarcinoma, tipo 

predominante de câncer de pulmão em cães, não está associado significativamente 
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ao fumo em humanos, pois é mais comum em não fumantes (MOULTON  et al., 

1981; KHUDER 2001, DELA CRUZ et al., 2011; YANG, 2011; PAGE et al., 2016). 

Tratando-se de porte, o presente estudo diverge da afirmação de Selting 

(2015) ao relatar uma maior incidência em cães de médio e grande porte, enquanto 

que no presente levantamento houve um maior número de casos em raças 

consideradas como pequeno porte. Wilson (2017) descreve algumas raças mais 

predispostas, sendo estas o boxer, dobermann, pinscher, bernese, pastor 

Australiano e setter Irlandês. Destas, somente três foram encontradas na 

amostragem analisada: boxer, bernese e pisncher, representando juntos 18 dos 166 

casos. Além disso, 40,4% dos casos encontrados deu-se em animais sem raça 

definida (SRD), comprometendo a análise do fator porte, uma vez que animais sem 

raça podem se apresentar desde o porte pequeno ao grande. 

Em humanos foram observadas diferenças nas taxas de incidência e 

mortalidade por câncer entre diferentes grupos étnicos, sendo estas diferenças mais 

relacionadas aos hábitos culturais com respeito ao tabagismo, além de menores 

taxas de ressecção cirúrgica do tumor e diagnóstico tardio. Isso pode ser observado 

no caso de pessoas negras, principalmente do sexo masculino, que possuem maior 

incidência de câncer de pulmão quando comparado aos brancos, e também 

costumam a ser diagnosticados quando o câncer já se encontra em estado mais 

avançado do que brancos, justificando consequentemente suas maiores taxas de 

mortalidade (MEZA et al, 2015; TRINH et al., 2015; BARTA et al., 2019). 

Apesar de o câncer ser mundialmente a principal causa de morte em homens 

e mulheres, as taxas de incidência e mortalidade variam em todo o mundo. Diversas 

variáveis socioeconômicas são capazes de influenciar na incidência do câncer de 

pulmão, tais como o acesso e qualidade do sistema de saúde, acesso aos métodos 

de diagnóstico precoce e tratamento direcionado, acesso a informação e 

conscientização acerca dos fatores de risco, hábitos culturais, exposição 

ocupacional, alimentação, fatores genéticos, entre outros (BARTA et al., 2019; 

FOWLER et al., 2020; INCA, 2021). 

No Brasil, estimativas demonstram maior incidência de câncer de pulmão, 

traqueia e brônquios nas regiões sul e sudeste, com uma taxa bruta aproximada que 

varia de 16 a 41 para cada 100 mil homens por unidade federativa (INCA, 2020). 

Sabe-se que a exposição crônica à poluição do ar é um dos fatores de risco para a 

instalação do câncer de pulmão, e desta maneira, locais com maiores taxas de 
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urbanização e industrialização estão sujeitas a uma maior emissão de poluentes do 

ar. Nogueira et al. (2021) relatam que a unidade federativa brasileira de maior 

incidência do câncer de pulmão é o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul, somando juntos 45,5% dos casos do país.  

Semelhante ao descrito por Nogueira et al. (2021) em humanos, no presente 

estudo três dos dez estados fornecedores das amostras relatadas na casuística 

representaram maior concentração de casos, sendo estas as regiões de São Paulo, 

Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Isto pode se dever a uma maior incidência do 

câncer de pulmão em cães nestes estados, levantando a questão da exposição aos 

fatores de risco ambientais, ou também a uma maior adesão ao diagnóstico 

histopatológico nestas regiões tanto por parte dos tutores quanto dos veterinários. 

No presente estudo observou-se um importante aumento nos casos diagnosticados 

nos anos de 2019, 2020 e 2021, sendo as amostras analisadas nestes anos 

responsáveis por 56,6% de toda a casuística.  

Ainda, é possível levantar o questionamento acerca da influência da 

pandemia por COVID-19 na taxa de diagnóstico histopatológico nos últimos dois 

anos de estudo, uma vez que estatísticas referem que no período de isolamento 

social houve grande procura por serviços veterinários, possivelmente devido ao 

aumento do convívio entre tutor e cão em decorrência do lockdown. Ter mais 

contato com seus cães diariamente permite que o tutor se atente aos sinais clínicos 

apresentados, que em uma rotina de convívio social normal poderiam passar 

despercebidos (COMAC, 2021; KRUG et al., 2021). Ainda tratando-se do impacto da 

COVID-19 na epidemiologia do câncer, pode-se especular um futuro aumento na 

incidência do câncer de pulmão em humanos em decorrência da pandemia, uma vez 

que as restrições sociais impostas pela pandemia somada a fatores estressores 

ambientais foram capazes de alterar o comportamento e hábitos pessoais, sendo 

possível constatar um aumento significativo do consumo de cigarro por fumantes na 

população brasileira (MALTA et al., 2020). 

Tanto em cães quanto em humanos os sintomas do câncer de pulmão são 

múltiplos e inespecíficos, mas quando presentes, os mais comumente relatados são 

hemoptise e tosse seca. Ainda ressalta-se que frequentemente o diagnóstico é 

incidental em decorrência da ausência dos sinais clínicos (WILSON, 2017; 

LATIMER, 2018; BELLO et al., 2022).  
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Na medicina humana e veterinária o exame complementar de triagem mais 

utilizado na procura do câncer é a radiografia torácica, ainda que o exame possua 

suas limitações quanto ao fato de diversas doenças pulmonares apresentarem 

padrões radiográficos semelhantes (SPASOV et al., 2018; WADA et al., 2019; INCA, 

2021). Demais métodos diagnósticos podem ser utilizados para a conclusão 

diagnóstica, tais como tomografia computadorizada e broncoscopia associada a 

biópsia, porém a análise histopatológica e a imunohistoquímica são fundamentais 

para o estabelecimento do tipo celular envolvido na neoformação, dado importante 

para a obtenção de definições prognósticas e terapêuticas (NELSON e COUTO, 

2015; VIGNOLI et al., 2021) 

Segundo Zheng (2016), por vezes o exame histopatológico pode ser 

suficiente para a conclusão do diagnóstico. A análise histológica permite a 

observação de detalhes celulares e da arquitetura tecidual neoplásica (DAGLI, 2015; 

SELTING, 2015). O principal critério de inclusão dos dados tabulados no presente 

estudo foi o resultado histopatológico obtido pelo laboratório em questão, uma vez 

que para o estudo foram consideradas somente amostras compatíveis com 

diagnóstico de tumor pulmonar primário. 

Na amostra levantada no presente estudo, 96,4% correspondem ao 

diagnóstico histológico de adenocarcinoma, 3% de carcinoma de células 

escamosas, e 0,6% de carcinoma de grandes células, corroborando com as 

estatísticas da literatura (ZIERENBERG-RIPOLL et al., 2018; COSTA et al., 2020; 

SOARES et al., 2021).  

O adenocarcinoma é o de maior prevalência em cães e também em humanos, 

podendo este ser classificado nos subtipos acinar, papilar, micropapilar, sólido, 

lepídico e mucinoso (KUMAR et al., 2013; TRAVIS et al., 2015; ZIERENBERG-

RIPOLL et al., 2018). Subptipos não foram levados em consideração no presente 

levantamento. Já Caprioli et al. (2018), que levaram subtipos histológicos em 

consideração, referem que a neoplasia mais encontrada foi o adenocarcinoma 

papilar, em segundo lugar o carcinoma lepídico e em terceiro carcinoma de grandes 

células.  

Nos 431 casos levantados por Soares et al. (2021) em humanos, 55,84% 

receberam o diagnóstico de adenocarcinoma. Dentro do período de seu estudo, de 

2011 a 2018, observou-se redução nos casos de carcinoma epidermóide, tipo 

neoplásico mais associado ao tabagismo. Isto corrobora com estudos que relatam a 
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queda progressiva na taxa de tabagismo no país (TSUKAZAN et al., 2017; COSTA 

et al., 2020; PORTES et al., 2018).  

Tsukazan et al. (2017) realizaram um levantamento contemplando amostras 

de 1.030 pessoas acometidas com câncer primário de pulmão em 30 anos de 

casuística de um hospital brasileiro.  Seus resultados se assemelham ao encontrado 

no presente estudo com relação ao padrão histológico predominante, sendo o 

adenocarcinoma responsável por 44,5% dos casos. Em segundo lugar, assim como 

descrito na literatura (ZHENG, 2016), Tsukazan et al. (2017) relataram o carcinoma 

de células escamosas com 40,6% dos casos, o qual apesar de também ser o 

segundo tipo histológico mais comum no presente estudo, representa uma 

casuística muito maior do que a encontrada em cães. Já o carcinoma de células 

grandes foi encontrado somente uma vez ao longo dos 10 anos de casuística do 

presente levantamento, corroborando com a informação encontrada na literatura que 

o refere como um tipo de câncer de pulmão pouco encontrado na rotina veterinária 

(ZHENG, 2016; ZIERENBERG-RIPOLL et al., 2018), e também obteve ínfima 

representatividade frente à amostra total do estudo de Tsukazan et al. (2017), com 

3,1% dos casos em humanos.  

Para ambas as espécies o tratamento convencional é baseado em ressecção 

cirúrgica em tumores operáveis, associado ao uso de quimio ou radioterapia 

(LEBLANC e MAZCKO, 2020; INCA, 2021). Com o avanço científico e tecnológico, 

passaram a existir métodos de alta especificidade e que visam minimizar efeitos 

adversos, tais como a terapia alvo, imunoterapia e terapia gênica (HELLMAN et al., 

2019; BÖLÜKBAS et al., 2020; STADTMAUER et al., 2020). 

O uso de animais como modelo de pesquisa ocorre de maneira ampla e 

proporciona subsídios para o desenvolvimento novos métodos diagnósticos e 

terapêuticos contra o câncer de pulmão (KLINGEMANN, 2018; GINGRICH et al., 

2019; KHALAF et al., 2020). Cães têm sido amplamente utilizados em pesquisas 

científicas por conta de suas semelhanças anatômicas e fisiológicas com humanos, 

porém enfrenta dilemas éticos em sua aplicação (PAGE et al., 2016; GARDEN et al., 

2018). 
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7  CONCLUSÃO 

 

 Com base no levantamento bibliográfico e casuístico por meio da literatura e 

dados do laboratório VETPAT, ao equiparar as neoplasias pulmonares primárias em 

cães e humanos foram encontradas semelhanças quanto à faixa etária de maior 

acometimento, classificação histológica, neoplasias de maior ocorrência e aparência 

histológica, sendo que a principal divergência encontrada entre as espécies o fator 

sexual, no qual não há predileção bem definida na espécie canina, e nos humanos 

está mais relacionado à pacientes do sexo masculino. Tendo em vista a semelhança 

sob diversos aspectos nas espécies humana e canina, sustenta-se a necessidade 

do desenvolvimento da pesquisa focada na avaliação funcional comparativa, 

liderando para futuros modelos diagnósticos e terapêuticos capazes de beneficiar 

ambas as espécies.   
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