“MESOTELIOMA

NUM CÃO - PERICARDIECTOMIA EM COMBINAÇÃO COM
QUIMIOTERAPIA INTRACAVITÁRIA COM CARBOPLATINA E ENDOVENOSA COM
MITOXANTRONA” – Abstract
Rodrigues C1; Pinheiro S1; Sales Luís J2; Almeida R1; Chambel L1
1
   Vetoeiras- Hospital Veterinário da Linha de Cascais, Oeirs, Portugal
2
   Instituto Veterinário do Parque, Lisboa, Portugal
Introdução
O mesotelioma é uma neoplasia rara em cães que afecta as células mesoteliais da cavidade torácica,
abdominal, pericárdio e túnica vaginal do escroto. Devido ao mau prognóstico, muitos animais são
eutanasiados sendo difícil determinar o tempo de sobrevivência médio (15 a 408 dias) e definir um
tratamento eficaz. Paliativamente opta-se pela excisão da neoplasia e pericárdio e quimioterapia.
Objectivos
Este trabalho pretende expor o caso clínico de um cão com mesotelioma pericárdico confirmado e
suspeita de mesotelioma peritoneal, tratado com carboplatina e mitoxantrona, após pericardiectomia
e omentalização para controlo da efusão.
Metodologia
O animal em estudo é um Leão da Rodésia macho castrado de 9 anos, com prostração, anorexia e
perda de peso. O exame físico revelou epistaxis, abdómen pendular não doloroso e abafamento dos
sons cardíacos e foi detectada neutrofilia ligeira e proteínas totais baixas com albumina no limite
inferior. A radiografia torácica e ecografias abdominal e cardíaca revelaram a presença de líquido
ascítico com reactividade mesentérica e derrame pericárdico, cuja citologia foi inconclusiva para
neoplasia. Na TAC (tomografia axial computorizada) observou-se linfadenomegália torácica e
abdominal. Fez-se pericardiectomia com omentalização para controlo da efusão. Foi realizada
análise histopatológica do pericárdio que confirmou mesotelioma. Uma vez que as citologias de
liquído ascítico e derrame pleural eram semelhantes, assumiu-se um possível mesotelioma
peritoneal. Foram administradas 4 sessões de quimioterapia com carboplatina intracavitária (pleura
e abdómen) e mitoxantrona endovenosa, alternados a cada 3 semanas, por forma a associar um
tratamento sistémico à administração local de carboplatina.
Resultados/Conclusão
Houve melhoria da condição corporal e sinais clínicos, sem efeitos secundários significativos. Ao
contrário da mitoxantrona, a efusão pleural e abdominal resolveu-se espontaneamente após
a administração de carboplatina, o que faz questionar a sensibilidade do tumor a cada um dos
fármacos e vias de administração. O tempo de sobrevivência desde o diagnóstico foi de 112 dias.
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