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Resumo
O adenocarcinoma secretório cutâneo corresponde a um tumor maligno oriundo da glândula sudorípara 
apócrina, sendo incomum em caninos. Objetivou-se descrever tal neoplasia nessa espécie. Uma cadela, 
nove anos, raça Labrador Retriever, possuía lesão na pata dianteira direita, com três meses de evolução. 
A paciente foi submetida ao exame físico. Optou-se por realizar biopsia incisional e o material obtido foi 
enviado para a histopatologia. Havia um tumor dermossubcutâneo, com oito cm de diâmetro, envolven-
do o terceiro dígito do membro torácico direito. Não ocorriam proliferações em outras regiões anatômi-
cas. O padrão lesional histológico foi compatível com adenocarcinoma apócrino secretório tegumentar. 
Deve-se incluir o mesmo na diferenciação das demais neoformações tegumentares crônicas caninas.
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Introdução
No tegumento de cães existem dois tipos de glându-

las sudoríparas, as écrinas (merócrinas ou atriquiais) e as 
apócrinas ou epitriquiais (1). Ambas podem sofrer trans-
formação neoplásica, onde aproximadamente 50 a 90% 
dos tumores das glândulas apócrinas são adenocarcino-
mas (2). Estes correspondem a proliferações malignas do 
próprio epitélio secretor ou do ducto apócrino (1). Pos-
suem inúmeras denominações como adenocarcinoma 
apócrino secretório, adenocarcinoma da glândula sudorí-
para, adenocarcinoma epitriquial, carcinoma de glândula 
sudorípara apócrina, carcinoma de células sudoríparas 
ou carcinoma apócrino (1,3). Em cães, são incomuns e 
equivalem a apenas 1,1% de todas as neoplasias cutâneas 
(4). Nesse sentido, objetivou-se descrever um caso de ade-
nocarcinoma apócrino secretório na espécie canina.

Materiais e Métodos

Uma cadela, nove anos de idade, raça Labrador Re-

triever, possuía o histórico de lesão na pata dianteira 
direita, associada à claudicação. O tempo de evolução 
era de três meses, com rápida velocidade de cresci-
mento. Submeteu-se a paciente à avaliação física. Em 
seguida se realizaram exames complementares. Estes 
corresponderam a radiografias, citologia aspirativa e 
biopsia incisional, seguida de análise histopatológica, 
da região afetada. O proprietário não autorizou tera-
pia específica e optou por cuidados paliativos. Não 
ocorreu seguimento clínico do animal.

Resultados

Observou-se um tumor de abrangência dermossub-
cutânea, com oito cm de diâmetro, envolvendo o ter-
ceiro dígito do membro torácico direito. A consistência 
era firme, com base de inserção séssil, forma irregular, 
superfície ulcerada, exsudação sanguinolenta e aderên-
cia a planos profundos. Não ocorriam lesões em outras 
regiões. A imaginologia indicou osteólise das falanges 
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distal e média. A inspeção citológica sugeriu neoplasia 
maligna de origem epitelial. A histopatologia detectou 
proliferação neoplásica invasiva, sem limites definidos 
e não revestida por cápsula fibrosa. As células tumorais 
revelavamse poliédricas e propagavam-se de maneira 
desordenada, formando blocos compactos irregulares 
de estruturas glandulares pouco diferenciadas. Havia 
anisocariose intensa, atipia nuclear severa, nucléolos 
evidentes, desmoplasia e focos de necrose com infiltra-
ção de neutrófilos. As figuras mitóticas eram frequen-
tes. Evidenciavam-se inúmeros vasos linfáticos da der-
me e panículo adiposo contendo êmbolos neoplásicos. 
O padrão lesional histológico foi compatível com ade-
nocarcinoma apócrino secretório tegumentar.

Discussão

Em cães, o adenocarcinoma apócrino secretório cutâ-
neo apresenta-se em forma de placa, nódulo ou tumor, 
de abrangência intradérmica ou subcutânea, sendo usu-
almente solitário, circunscrito, firme e mal delimitado. 
Pode demonstrar ainda um padrão de dermatite ulcera-
tivo-erosiva difusa que é referida por alguns pesquisa-
dores como “carcinoma inflamatório” (1,5). Geralmente 
a neoplasia é detectada em animais com idade média 
de nove anos (4). As raças sob maior risco incluem Old 
English Sheepdog, Shih-Tzu, Pastor Alemão e Cocker 
Spaniel (1,4). O local de maior acometimento é o mem-
bro anterior, principalmente nos espaços interdigitais, 
pois nestas regiões há uma numerosa quantidade de 
glândulas sudoríparas epitriquiais (1). A paciente des-
crita revelou similaridade com a literatura para a faixa 
etária, características macroscópicas e localização tumo-
ral. Todavia houve divergência em relação à predispo-
sição racial. Em cães, dentre as neoplasias malignas que 
afetam os dígitos, as mais comuns equivalem ao carci-
noma de células escamosas (47,2%) seguido do melano-
ma (23,8%). Contudo, também podem ocorrer inúmeras 
massas não neoplásicas, como piogranulomas inflama-
tórios, cistos de inclusão epitelial e cistos epidermoides 
intraósseos (4). O diagnóstico definitivo de neoforma-
ções digitais é fundamental, uma vez que em 75% das 
situações representam alterações de grande importância 
clínica. Todavia, a confirmação final pode ser aparente-
mente difícil, pois existe uma taxa de divergência de 20% 
entre as avaliações de diferentes patologistas (5). No caso 
em questão, a correta conclusão diagnóstica justificou-se 
pelo fato de a análise histopatológica ter sido executada 
em laboratório de patologia veterinária especializado em 

dermato-histopatologia. A ressecção cirúrgica ampla é o 
tratamento de escolha para o adenocarcinoma apócrino 
secretório canino. Tal procedimento confere em 70% dos 
animais o controle da enfermidade e sobrevida média 
de 30 meses (2,5). Logo, no presente relato, a técnica de 
maior indicação corresponderia à amputação do dígito 
afetado. Entretanto, por ser um método radical, ocorreu 
a recusa pelo proprietário e assim explicando-se a opção 
pela terapia paliativa. O comportamento biológico dos 
tumores malignos de glândulas apócrinas possui seme-
lhança com os adenocarcinomas mamários. A taxa me-
tastática relaciona-se intimamente com o subtipo histo-
lógico e grau de malignidade (1,5). De um modo geral, o 
adenocarcinoma apócrino secretório tem um prognósti-
co de reservado a desfavorável, em virtude da alta preva-
lência em invadir a vascularização linfática. Caso exista 
disseminação para os vasos sanguíneos, há predomínio 
de comprometimento pulmonar (5). No animal em dis-
cussão, a presença de infiltração linfática no exame histo-
patológico provavelmente associou-se com um desfecho 
clínico insatisfatório embora não tenha ocorrido acompa-
nhamento da paciente em longo prazo.

Conclusão

Deve-se incluir o adenocarcinoma apócrino se-
cretório na diferenciação das demais proliferações 
cutâneas crônicas caninas, principalmente quando 
presentes em região de dígitos. A histopatologia é 
essencial para essa distinção.
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