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Sinopse

A continuação dos estudos sôbre a bematória enzoótica e os carcinomas epidermóides no trato
digestivo superior de bovinos, mormente no Estado de Santa Catarina, possibilitou aos autores,
obter mais dados históricos e informes sôbre a ocorrência e distribuição geográfica dessas afecções,
bem como ampliar as observações clínicas e. os estudos anátomo e histopatológicos, que com os
anteriormente estudados perfazem um total de 44 casos.
Os resultados dêsses estudos confirmam os ob tidos anteriormente sôbre o assunto, aparecendo
três aspectos novos em relação aos achados anâtomo e histopatoIógicos: a presença de metástases
em órgãos internos em dois casos de carcinoma pi nihTe do . trato digestivo superior, a presença de células gigantes em dois outros e o achado de carcinoma na bexiga em dois bovinos
com hematúria intermitente crônica.
INTRODUÇÃO

10 animais afetados pelas doenças em questão adi
cionahnente recebemos dêsse Estado matériàj dé ffiãls
dez animais afetados por essas• doenças para exame
histopatológico.
Examinamos e necropsiamos mais um animal no
Estado do Rio de Janeiro afetado por carcinoma do
trato digestivo superior e diagnosticamos a mesma
afecção em dois materiais remetidos dêssn'Estadà.'

• Em trabalho anterior (Dóbereiner et ai. 1967)
apresentamos os resultados de' estudos, realizados entre 1960 e meados de .1966, sôbre a hematória enzoótica e sôbre processos neoplásicos do trato digestivo superior em bovinos no Brasil. Estudamos os históricos dessas doenças, a sua ocorrência e distribuição,
seus aspectos clínicos e alterações anátomo e luistopatológicas. Tinham sido estudados 21 casos, dos quais
10, eram animais examinados e necropsiados por nós;
noi outros 11 casos se tratava de material recebido
para exames histopatológicos. As . nossas principais
observações, inclusive as necrópsias dos dez . animais,
foram feitas nos Estados de Minas Gerais, Esp{rito
Santo e Rio de . Janeiro. A maioria do material remetido a nós provinha do Estado de Santa Catarina, Estado que até a publicação do trabalho anterior não
conseguiramos visitar. Essa lacuna pôde ser preenchida agora. Fizemos observações amplas ém diversas regiões daquele Estado; examinamos e . necropsiamos

MATERIAL' E MËTODOS Como o . trabalho anterior, também êste. consistiu.
nas seguintes partes: 1) coleta de,, históricos sôbre a.
hematúria.. enzo.ótica dos bovinos, e . processos neo-.
plásicos do trato digestivo superior, 2) observações.
sAbre a Ocorreneía e distribuição dessas doenças,, e
8) realização de estudos clínicos, anátomo e histopatológicos de bovinos afetados por essas condiçes.
RESULTADOS
L Coleta de históricos 'sôbre a henwtúria enzoótica
dos bovinos, e de processos neo plásicos :do raparei ão
digestivo superior

1
Recebido em 28 de junho de 1968 e aceitopara
publicaçso em 10 de . agósto de 1968.
Apresentado no XII Congresso Brasileiro, de Veterinária, Niterdi, 9 a 14 de dezembro de 1988.
Boletim Técnica n.° 78 do Instituto de Peseuisas e Experimentuglo Agropecuárias do Centro-Sul (I1'EACS). Trabalbo
realizado com subvençlo do Conselho Nacional do Pesquisas
e auxílio da FundçIo Rockefeller.
2.
Veteriná.rio ' da• Seçlo 'de Anatomia: Patoldgicj do
R'EACS, Em 47,; Campo Grande, GB. ZC-28,
C
Veterinário do Serviço de Defesa Saniti.ria Animal,
Barra do Pirai, Euta4o do Rio de Janeiro.

A maioria dos dados, no presente éstudo, foram cd
letados nó Estado dè Santa Catarina, 'onde' visita
mos o vale do rio Itajai, a região litorânea nO ul do
Estado, 'e o planalto Lageano. (Fig. 1)
No alto vale do Ttajaí é freqüente uma 'dOença
caracterizada por hematória intermitente crônica, e
iimq. csgropec. traz. '4:209-224. 1969
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FIO. 1. Localizaç&i das trs regi5es no Estado de Santa Catarina onde foram
feito., os estudo, sóbre a hematúria ensoátic.a e carcinomas do trato digestivo
superior em bovinos.
Msp of the three areas in the State oE Santa Catarina, Brzil, whero studies ou
enzootic hematuria and epidermoid carcinomns cd the upper digestivo tract ias
caule were made.

outra chamada "cravo na goela". Na iiltima afecção
os seguintes sintomas podem ser observados: tosse,
ronqueira, dificuldade respiratória, edema submaxilar, corrimento com fragmentos alimentares pelas narinas, dificuldades na mastigação e na ruminação, ou
mesmo ausência de ruminação, diarréia, regurgitação
de alimentos, timpanismo crônico intermitente. A hematéria Intermitente crônica e o "cravo na goela"
são consideradas doenças distintas, ocorrendo em animais diferentes, ambas com emagrecimento progressivo, e sempre terminando com a morte do animal.
Na região litorânea no sul do Estado de Santa Catarina são comuns os casos de "verruga na goela" em
bovinos. Os sintomas mais freqüentemente indicados
para essa afecção são regurgitamento dc alimentos,
timpanisino intermitente crônico, ausência de ruminação, ás vézes tosse. Os históricos indicam ocorrência .rara ou mesmo ausência de casos de hemat(iria
crónica em bovinos.
No planalto Lageano os históricos colhidos por nós
indicam a ocorrência rara ou mesmo ausência tanto

Peiq. agropec. bras, 4C209-224. 1969

da hematúria crônica como das afecções do aparelho
digestivo superior acima referidas.
No Estado do Rio de Janeiro fizemos • observações
no Município de Bom Jardim. Nesse município ocorrem cases de bematéria crônica bem como casos da
chamada "doença da garganta", doença crônica caracterizada por respiração ruidosa, dificuldades na respiração, corrimento pelas narinas e pela bôca, ausência da ruminação, diarréia, emagrecimento progressivo, morte.
2.

Obsereações sôbre a ocorrôncia e distribuiçêo
dessas doenças

Também nesse estudo verificamos que as regiões
onde ocorrem essas doenças têm como característica
comum a infestação dos pastos pela "samambaia"
(PterkUum aquihnum (L.) Kuhn, var. arachrioideum) 4 , e novamente observamos que elas sómente
ocorrem nessas regiões (Fig. 1).
Identificaç5o feita pela Dra. Odette Travassm,
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
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FIG. 2. Posto Infestado por Pteridium aqsoilinum (L.) linha. na Fazenda
S. F., Município do Bona Jardim, Estado do Rio de Janeiro. Nessa fazenda
foi necropsfado o Bovino 2396.
Braeken faro (Pterldiszna aqssilinum (L.) Kuhn) ou the ferm, where pootmortein examinatiors ol Bovine 2390 was moda.

No presente estudo fica bem mais saliente do que
no anterior, que a incidência dessas doenças varia de
região para região, e que não ocorrem com a mesma
freqüência nas diversas regiões.
No alto vale do rio Itajaí, Santa Catarina, as três
doenças, a hematúria intermitente crônica, a doença
caracterizada por ronqueira e dificuldade de degluti.
ção e a doença com regurgitação de alimentos e
timpanismo crônico, ocorrem com grande incidência.
Na região litorânea do sul do Estado ocorre quase só
a doença caracterizada por regurgitação de alimentos
e timpanismo, as duas outras sendo raras ou mesmo
ausentes. Na região Lageana tôdas as três afecções
são raras ou não ocorrem. No Municipio de Bom :[ar dim, Estado do Rio de Janeiro, ocorrem as três
doenças.
3. Realização de estudos anátomo e hLstopatoágicos
de bovinos afetados por essas condiçães
Estado de Santa Catarina

Apresentamos em primeiro lugar os estudos feitos
em animais neeronsiados nor nós mesmos.
Búvino 2371, fêmea, mestiça Holandesa preta e branca,
com seta anos de idade. Procedência: Propriedade de
Ribeirlo Fidélis, Itoupava Central, Município de Biumensu.
— Anamnese: o animal vem emagrecendo durante um ano.
Há algum tempo quando se deu um vermífugo por intermédio de garrafada, todo líquido voltou pela bôca e pelas
fossas nasais. Observaçôes clínicas em 26-1-68: animal loa-

gro, fraco. O eamo da cavidade bucal revelou no palato
mole a presença de alguns papilosnas pinceliformes ou com
forma de couve-flor com a altura máxima de 0,5 cm. Na
base da língua percebiam-se pela palpaçlo rugosidades. A
sonda passou com dificuldade pela faringe, mas passou bem
pelo esôfago. O animal foi sacrificado em 26-1-68. — Achados da necrépsia: no palato moTe, presença de alguns papilomas pisiceliformes ou sol, a forma de couve-flor com altura
até de 0,5 cm. A mucosa da base da língua era rugosa
e apresentava pequena úlcera. Gânglios linfáticos retrofaringera muito aumentados, formando tussa massa arredondada
com diâmetro de 10 a 15 cm. Parte da superfície da corte
apresentou-se dura com aspecto Iardftceo, com focos asnaralados, outra parte era formada por massa amarela mole
com o centro amolecido. Gânglios linfáticos mediastinais olo
aumentados, porém na sua superfície com pequenas saliénvias esféricas: ao corte essas mostraram tecido duro cinzento.
Na pleura visceral, na face veritral do pulmlo, próximo ao
curaçáo, presença da formaçáo semelhante a cacho de uva,
com diâmetro de 2 cm, de coloraçáo cinzento-amarelado. Na
superfície dorsal do pulm2o, fomoaçéo achatada, com diâmetro de 2 cm, acinzentada. No tecido pulmonar, cinco Locoa pequenos com diàmetro do 3 mm, de consistência dura
e de coloraçlo amarela ou acizentada. - Exames histopatológicos (SAP 18231-33) revelam a presença de carcinoma
epidermóide na base da língua, nos gânglios linfáticos retroLaríngeos, isa parfisquinsa pulmonar (Fig. 3 e 4), na pleura
e nos gânglios Jizfáticoa suediastinais.'
Bovino 2374, macho, inteiro, mestiço, com cinco anos de
idade. Frocedéncis: Propriedade de A.F., Fundo Canoas,
Município de Rio do Sul. — Anasionese: o proprietário notou
que o animal está doente há san mês. Tosse. Na rumhiaçán
o bôlo alimentar vem até o "gogó", depois volta ao r€uness.

No Quadro 1 estIo apresentados alguns aspectos bistopatológicos do carcinoma epidermóide ursa diversos órgáos.
Pçsq. agropee. bras. 4:209-224. 1969
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QUADRO 1. Aspectoo histopatológicue do carcinoma cpidennóide icos dlversoe drg8os de bovinoe niecropelados
TABLE 1. Hiotopa1hological fectureo of the epidermoid carcinoma Ita dfferent organs af cat8le on whkli
post-enortem examinat jorre were doce
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FIO. 13. Medatas.e pulmonar de carcinoma epidermóide da faringe (Bovino 2371). SAP 18233A.

11.-E. Oh!. 10.

P,i1mon' metastasis of epidermoid carcinoma of the pharyrlx (Bovine 2371).
FIO. 4, Metotase pulmonar de carcinoma epidennóide da faringe (Bovino 2371 ). SAP 18233A.

H.-E. Obf. 25.

I'ulmonary metastasis ci epidersnoid carcinoma of the vharvax (Bovine 2371).
Numa segunda tentativa vem à bóca e 4 remoldo. Presença
de corrimento com alimentos verdes pelas fossas nasais. Vem
emagrecendo. Observaç6es clínicas em 1-2-88: animal em
estado de nutriglo regular. O exame da cavidade bucal
revelou na faringe, no lado direito ao Indo da laringe, uma
formaç8o nodular saliente. O animal foi sacrificado em 2-2-68.
—. Achados de necrópsia: na base da língua, presença de
alguns papilomas pineeliformes; sua mucosa multo rugosa.
Na base da língua, pequeno abaulamento, com úlcera. Lateralmente, à direita, outro abaulamento maior, com úlcera
central, lembrando cloaa de galinha. Cortando a base da
língua, verificou-se a presença da tecido amarelado, com
aspecto caseoso, aprofundando-se aproximadamente 2 cm, com
delimitação imprecisa. Na mucosa do esMago, presença de
três papilomas pinceliformes com aproximadamente 3 mm
de altura. No rúrnen, perto do esMago, formaçlo ovaler com
comprimento de 2,5 em e de coloração amarelada, bem
psrcluncmslada, ao corte com aspecto de toucinho, firme. Ao
lado dessa formação a mucosa do rúmen era rugosa e tinha
uma úlcera com diâmetro de 0,5 cm. As partes distais dos
lobos apiceis dos pulm5es com ateleçtasia. - Exames histopatulógicos (SAP 18234-36) revelam carcinoma epidermóide
na faringe e carcinoma epiderns6ide incipiente no rémeu.
O tecido pedunculado é formado por sim fibrosarcoma.

Bovino 2376,

fêmea, mestiça Holandesa preta e branca,
coro 12 anos de idade. Procedência: Propriedade de R.S.,
Msmniclpio de Lontras. — Anainnese: comprou a vaca fá

doente de outro proprietário em lugar chamado Riachuelo,
tnmbêns Município de Lontras. Há três meses a vaca está
com dificuldade de mastigar e remoer. Vem emagrecendo.
Está caos diarréia. Aplicou venritfugo, antibióticos, cálcio e
outros medicamentos sem obter resultados. Observações cli-.
nicas em 5-2-68: - animal magro. O exame da cavidade bucal revelou no céu da bóca uma úlcera e a presença de
tecido pouco firme, parte do qual foi arrancada pelo proprietário durante o. exame. O - animal foi sacrificado em
8-2-68. — Achados de necrópsia: no palato duro e no palato
mole, havia uma úlcera profunda, no lado esquerda abalando a raiz do último molar (Fig..5). Os limites dessa úlcera
eram nítidos, o seu fundo de coloração amarelada e irregular,
em algumas partes sendo de consistência firme, •em outras
caserna-untuosa . exalando, mau cheiro. Na cavidade nasal,
parte posterior' inferior, a mucosa apresentava-se abaulada
e irregular. O seio maxilar esquerdo estava quase todo preenchido por massa caseosa de consistência mais ou menos
firme de coloraçio cinzento-amarelada. No seio maxilar direito havia na sua parte ijiferior, pequena formação caiu
aspecto de couve-flor com altura de 0,5 cm. — ' Exames bistopatológicos , (SAP 18237) revelam tratar-se de carcinoma
epidermúide do nalato.

Bovino 2377, fêmea, mestiça Holandesa preta ' e branca,'
com cinco 'anos do idade. Procedência: Propriedade de C.M.,
Cobras Norte, Município de Rio do Sul. Anamuese: há
mais de um ano está urinando sangu. Observações clissicas
Peeq. agropeo. bois. 4:209-224. 1969
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FIG. 5. tflcera profundo no palato duro e mole, cansada por carcinoma
epidennóide (Bovino 2376),
Deep ulcer of the hard and soft palate caused 1»' epidermoid carcinoma
(Bovino 2378). .
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FIG. 6. Adenocarcinomd com ln/fUrqdox Unfocitdrlox, na mucosa çle bexiga (Bovino 2377). SAP 18242A.
H.-E. Obf. 4
Adenocarcinoma cd tlie bladder wfth lymphocytic infiltration (Bovino 2377).
FIG. 7. Aumento de parte do campo da Fig. 6. H.-E. Ob. 25.
Detail of the adenocarcinema ei Fig. 8.
em 5-2-68: animal magro. Foi sacrificado no mesmo dia. Achados de necrópsia: na bexiga, presença de aproximada- .
mente 250 ml do urina com côr de sangue. Na sua mmi-cosa, presença de uma £ormaço tipo cacho de uva, cada
Pesq. agropec. bras. 4:209-224. 1969

nódulo coso sli3metro de 2 a .3 mm, com base larga.
conaistncia firme e coloraço acinzentada. Ainda foram observadas algumas fomiaç5es nodulares com tamasdio da metade de cabeça de alfinete, co1oraço acinzentada e consis-
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tência firme. Em tôda a mucosa, presença de pequenos vasos
cheios de sangue. Ainda pontos vermelhos espalhados por
Lôcla mucosa. No palato mole, três pequenos papilomai. Na
base da lingua, igualmente, alguns papilomas pequenos. Tóda
a mucosa nessa regilo levemente rugosa à palpaçlo. Na
mucosa do esôfago, na sua parte distal, dois papilomas, um
pedunculado, outro com base larga. Zisimen, regilo próxima
ao esôfago, com mucosa rugosa. - Examei histopatológicos
(SAP 18238.42) revelam no rftmen careincssna epidermóide
papilomas na faringe e no esôfago, e na faringe ainda alterações pré-cancerosas, caracterizadas por proliferações irregu.
lares de células epiteliais para dentro do córion, ao lado
de infiltrados linfocitários. Na bexiga há nódulos de adenocarcinoma (Fig. 6 e 7). 4

Bovino 2379, fêmea, mestiça Jersey, com cinco anos de
idade, com duas crias. Procedência: Propriedade do A.H.,
Alto Matador, Municfpio de Rio do Sul. - Ananinese; urina
Aqui no texto ilunente assinalamos a presença de
processos neoplásicos; o Conjunto das alterações bistopatológicas da bexiga está apresentado no Quadro 2.
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sangue intermitentemente desde que deu a primeira cria. Já
recebeu diversos tratamentos, com melhoras passageiras. Há
um mês nlo rumina mais e está com diarréia. NIo tem
thnpanismo e tão tosse. Ai vires está com o espaço submaxilar inchado. Observações clinicas em 7-2.68: animal
magro. Oferecemos capim à vaca, que ela comeu àvidamente.
l'orém logo depois de o engolir, voltou todo o capins novamente - à bôca, sendo expelido pelo animal. Foi sacrificado
no mesmo dia. - Achados de necrôpsia: na face inferior da
tingua, porçào mediana, presença de três pequenos papilomas pinceliformes. Na base da lingua, um pouco em frente
à laringe, no lado esquerdo, forsnaáo ovalar, com comprimento máximo Is 3 em, pedunculada, de consistência firme,
ao corte com aspecto lardácco (Fig. 8 e 9). Aluda na
faringe presença do quatro papilomas pequenos. Na passagem
do esôfago ao rssmeÚ, uma formaçlo nodular lobulada acha.
tada, causando obstruglo quase completa da passagem do
esMago para o rúmen (Fig. 10). Essa massa tinha loca.
lizaçio submucosa, e mucosa que a cobria silo apresentando
ulcerações, mas alguns papilomss pequenos. Grande parte
da mucosa da bexiga estava coberta por elevações planas

FIG, 8 e 9, Nódulo pssdunculado isa faringe, formado por carcinoma epldersnóide (Bovino 2379).
Epidermoid carcinoma forsning a pedussculated node in the pbnrynx (Bovine 2379).
FIG. 10, Estenose da passagem do esôfago para o rúmen camada por carcinoma epldessnóide (Boeino 2379).
Stenosis of tbe passage from tise oesophagus to tha rumen caused by epidermoid carcinoma (Bovixie 2379).
FIG. 11. Elevações rugosas, isa mforla de coloraçôo vermelha, conrtittxidas por hensangknnas capilar e

cavernoso, cobrindo grande parte da mucosa da Bexiga (Bovino 2379).
Hemangionias covering larga area of the bladder mucasa (Bovino 2379).
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muscular, O nódulo mais cranial apresentou na metade de
superfície de corte tecido . mole, de coloração escura, com
mau cheiro na outra parte era formada soa maioria por,
tecido amarelo em parte cas0050. Na mucosa do esôfago, em
tôda sua extensão, numeroslasimos papilomas pequenos com
altuxa de 0,8 mm, outros maiores pinceliformes ou sob forma
de couve-flor. Todos êsses papilomas encontravam-se dispos.',
tua em fileiras em sentido longitudinal do esófago. Ainda
havia áreas ovalares com comprimento da 1, cm, dispostas

nigosas, na sua maioria de coloração vermelha, algumas de
coloração alaranjada (Fig. 11). Exames bistopetoldgicos
(SAP 18245-47) revelam carcinoma epidermóide na faringe
e na entrada do rôsnen, e isa bexiga bemarigiomas capilar
e cavernoso (F;g. 12 e 13).
-- »ovino 2380, fámea, mestiça Holandesa preta e branca,
com oitO anos de idade. Procedência: Propriedade de R.P.,
Itoupava, Município de Rio do SoL - Anamnése: comprou
a vaca bá um ano e meio, na região Canoas, no mesmo
municipio. Já veio tossindo. Observag5es clliiicas em 3-2-68
animal magro. O exame da cavidade bucal revelou que a
faringe estava cheia do papilomas. Respiração um pouco ruidora. O animal foi sacrificado em 7-2-88. — Achados de nacrópsiar mucosa da base da língua bem rugosa. Presença
de numerosos papiiornas pinceliformea, podu.ncuiados, ecos
base larga, variando em altura de 1 a 5 mm. Na mucosa
do esôfago, 5 cm caudalmente ao seu inicio, presença de
uma úlcera com retração do tecido vizinho. Externamente,
nesse local, na parede do esôfago presença de massa nodular lobulada ovalar-achatada, com comprimento de 7 cm.
Cranialmente a essa massa, outra semelhante, um pouco
maior, com 8 cm de comprimento, extendendo-se parte para
dentro da faringe nasal, onde está ulcerada, com extensa
necrose, exalando mau cheiro. Superfície de. corte do nodulo caudal na sua maior parte com aspecto lardáceo cosa
coloração acinzentada, havendo áreas entremeadas de coloração amarela e . na proximidade da úlcera feixes de tecido

•,z1

__:..

'

5

sempre no sentido longitudinal do esôfago. Esses áreas eram
ligeiramente elevadas e tinham coloração alaranjada. Havia
ainda na submucosa do esôfago umas trás formaç5es nodulares, ovalares, com 0,5 a 1,0 em de comprimento. Na passagem do esôfago para o rúmen, mais na parte do esôfago,
na sua svbmucosa, formação nodular ovalat com compri.
mento de 2 cm, ao corte com aspecto lardáceo. Na parede
do rómen, 10 cm distante da entrada do esôfago, e fora
do sulco esofagiano, uma massa nodular lobulada achatada,
arredondada, com diámetro de 10 cm e espessura de 5 erin,
com uma úlcera. Ao corte via-se um tecido lardáceo acinzentado, entremeado por áreas amarelas caseosas. Mucosa
da bexiga com umas dez forsssaçõeã nodulares esféricas, com
dilmetro de 2 a 5 mm, de coloração acizizentada, de consistôncla firme. Pãncreas coro infestação maciça por Eurjtrensn..
- Exames histopatológicos (SAP 18248-51) revelam na base
da língua alteraç5es pré-csnrerosas, caracterizadas por proliferaç8es eçiteliais para dentro docórion com "má delimitação
de membrana basal, e infiltrados linfocitários. . As . massas

-,
*

,

5'

12

13
FIG; 12. Ilemesigiosna capilar na mucosa da bexiga (Bovino 2379). SA.P 18247B. H.-E. Obi. 10.
....:. .
.
Capiliary hemangioma of tlse .bladder mucosa. (Bovine 2379).
PIG. 13. Hemangiosna cavernosona mucosa da bexiga (Bovino 2379). SAP 18247A. IL-E. Obj. 10,
Cavernou.s hesnangioma of the bladder mucosa (Bovine 2379) .........
'ezq. agropec. bens. 4;209-224. 1969
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QUADRO 2. Alterações hiotopatológicas da bexiga dos bovinos teecropsiados
TABLE 2. Ilkiopathological changes of iba bladder snucooa of tatue me which post-mortem
examinationa were done

Mrosa da bexiga cone presença de
Biadder mueoes tvdh presuare o.t
Bovino
a.

Material
SAP n.°

Pro21feralto
capilar

Beine

Material
SAP o.'

Cspiãary

prrsliJecstisn

Iteinangiama
Carcinoma
Capilar

Nódulos de tecido
conjuntivo embrionário

Lymp0octic
infiltration

Embreenic convertias

Reioarragis

Cavernoso

Hemsngóomrs
Carcinoma
C'apiliaraj

Infiltrados
lirifocitários

Csearnotae

lf8u

010f0j55 b

fiem rrha jee

1) Estado de Santa Caiarias
2371
18231
-'--'
2374
2370

102313
18237

(+)

2377

18241-42

++

2378

18247

2380

18251

+-t-+

2381

58253

++-F' (Fig. 20)

2382

18235 -

2385

18237

2387

18259

(+1

H-)

-

+++

+

-

-

+

+(Fig.17)

-

•1-.

-

-.

-

Adenacarcinama cone áreas
do características de carcinema simples
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Adenorarcinonsa

-

-

—

-

-

2) Esgodo de Rio de Jnéiro

2396

10209

-

-j-++ AlteraçOes muito acentuadas
Very pronounoed changes

-

+-j- Alteraç5es acentuadas + Alteraçties moderadas (+) Alteraçcs discretas - Ausência de alteraçOcu
Prseeosrnccd cãanges
Mod traio ctrnsgco
Sli1l rtartgee
Ro c14ne8

b Trata-ao do nódulos pequenos loaliados na submucos* da bexiga ,constitudoe de célula8 caracteríaticas doa tecidos embrionários conjueitivos onde há predonsinância de musosubstltnciaa do caráter árido, evidenciados pe1a técnica de ferro coloidal de MulIer-Mowry (Mowry 1955).
Smuii nodules én the s ubmucow ai liso bladdco const iatino ei celta ckarucicrioticfer embryonia connuctiee Lóssise, riais ia ncidic murasse material, reoeaied by tias
imprsvrd procednre o] Msdler'a roUoídst (hdroue) Jrrric saido (Mowrij 2938).
para-esofagianas elo formadas por carcinoma epides -móide.
No eaôfogo (Fig. 34) e rúmen trOta-se também de carcinoma:
cpidermóide, no último órgão com anaplsais acentuada e
preucoça de nursseroaaa células gigantes, englobando queratinu
(Fig. 15 e 16).
Bovino 2381, fêmea, mestiça Holandesa preta e branca,
com oito anos de idade. Procedências Propriedade de L.S.,
Albertina, Município de Ilio do Sul. - Anasunese: a vaca
eatá urinando sangue há um asso. Observações clínicas em
8-17-68: animal magro, mucosas pálidas. Pequeno edema submaxilar. Sacrificada no mesmo dia. - Achados de necrópsia:
mucosa ela base da língua ligeiramente rugoua e com poucos
papilomas com 2 mm de altura.. Na mucosa do esôfago e
na entrada do a-úmen presença de numerosos papilomas com
1 mm de altura. Bexiga continha meio litro de urina côr
de sangue. A mucosa da bexiga estava coberta de nódulos
que variavam em tamanho de fração de milímetro, dando
à mucosa aspecto rugoso; aló de 0,5 cm, que em alguns
pontos formavam aglomerados. A maioria dóles tinha coloraçlo acinzentada, os Outros coloraçáo vermelha viva.

(Fig. IS) Páncreos tom infestaçlo por Eurytresna. - Exames
histopatológicoe (SAP 18252-53) revelam na faringe alterações pré-.eanceroeas caracterizadas por proliferaçóea epiteliais
para dentro do córion com má delimitaç5o da membrana
basal, infiltrados linlocitáríos; no reimen, carcinoma epidermóide incipiente; no besiga, adenocarcinoma com áreas de
carcinoma simples (Fig. 19).
Bovino 2382, fêmea, mestiça Holandesa preta e branca,
com 14 anos de idade. l'rocedência: Propriedade de G.K.,
Rio das Pombas, Mueiicfpio de Pouso Redondo. -. Aceamnese:
doente há três meses com diarréia e emagrecimento. Dificuldades coa comer e ruminar. Com sialorréia. Observações línicas erre 9-2-68: animal muito magro. No exame rIa cavidade bucal verificou-se presença de grande úlcera na base
da língua. O animal foi sacrificado no mesmo dia. - Avisados de necrópoie: na base da língua havia sima úlcera, aprofundando-se até a metade da espessura da língua e em tôda
a sua largura, com fundo de coloração amarelo-acinzentada,
em alguns lugares com pequenos nódulos de coloração acinzentada. Na mucosa do esôfago, próximo is entrada do rúmen,
Pesq. agropeç. beca. 4:209-224. 1969
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ITC. 14.
FIG. 15

e

Carcinoma epldermdide no eaôfago (Bovino 2380). SÃ?

18249B. J1.-E. Obi. 28.

Epiderrnoid carcinoma of the oesophagu (Bovine 2380).
16. Preaenga de cé.lulaa gigantes no carcinoma epldermdide da rt.nsen (Bovine 2380).
SÃ? 18251A, H.-E. Obj. 25.
Ciant cells seen In tbe epidennoid carcinoma nf the rumen (Bovine 2380).

FIG. 17. Tecido conjuntivo embrionário de nódu!o na muoni da bexiga (Bovino 2380). SAI'
H.-E. Obi. 10.
Embryonic comiective Uasue nodule

in

the bladder mucosa (Bovine 2380).

18251D.

FIO. 18. Nódulos, de adenocarcinoina e de carcinoma simplex, a maioria de colara çao acinzcnada, alguns

de coloraçgo vr,nclh, cobrindo a mucosa da bexiga (Bovino 2381).
Nodules of carcInoma cúvering Use bladder mucosa (Bovine 2381).
FIO. 19.

Adenocarcinosna no mucosa da bexiga (Bovino 2381). SAP 18253B. 11.-E. Obi. 10.
Ãclenocarcjnoma ai the bladsler Tnocosa (Bovjve 2381).

FIG. 20.

Proliferaçêo capilar acenguoda na mucosa da bexiga (Bovino 2381). SAP 18253A. 11.-E. Obf. 10.

Pronounced capilLry proliferation of the bladder mucosa (Bovino 2381).
FIG. 21. Carcinoma epiderntóide na mucosa do rdmen (Bovino 2382). SAP 182568.

11.-E. Ob. 4.

Epidermoid carcinoma ai tbu rumen (Bovino 2382).
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havia duas formaçdes ovalares com comprimento de 2 cm
e largura de 1 em, e uma formação redonda de 1 cm, ligeiramente elevadas, do coloração amarelada e consistência quebradiça. Na mucosa do rúmen, na região próxima à entrada
do esôfago, diversos papilosnas, e uma área com diâmetro
de 2 em que estava espessada o rugosa, com pequena ülcera.
Exames histopatológicos (SAX' 18254-56) revelam, nu base
da língua, no esófago e no rúmen, carcinoma epidermóide
(Fiz. 21).
-Boaino 2385, fêmea, mestiça, com seis anos de idade. Pracedência: Propriedade de F,F.S., Passo da Lagoa, Município
de Sombrio. - Ananmeae: ontem descobriu que a vaca estava
vomitando. Tem emagrecido. Observsções clínicas em
12-2-68: estado de nutrição regular. Come capim oferecido,
que porém logo regurgita. A introdução de sonda de borracha revelou um obstáculo à $0 cru do inicio do esófago,
por onde a ronda não passa. À palpação externa dessa área
não se percebe nada. Sacrificada em 14-2-68. - Achados
de necrópsia: o esófago apresentou a 30 cm do seu início
um espessamento leve numa extensão de 8 cm. À soa abertura verificou-se um espessamento do sua parede cru quase
tôda . sua circunferência, alcançando até 1 cm, Na mucosa
havia nessa área urna úlcera longitudinal, medindo 3 cm
de comprimento, com fundo lisci, de côr alaranjada e bordos
elevados com alguns pequenos nódulos - com tamanho de
cabeça de alÇiuete O tecido que caurou o cipocriamasto, ao

corte revelou consistência firme e tinha coloração acinxentada. A base da língua era ligeiramente rugosa. Mucosa do
cónico, próxima à entrada do esôfago, com pequenas rugosidades. - Exames hirtopatológicor (SAP 18251) revelam
carcinoma epiderm6ide no esôfago.

Bovino 2387, fêmea, mestiça, com seis . anos de idade.
Procedência: Propriedade de E.N., Sarmento Alto, Município
de Nova Venera. - Anarnnese: há dois meses foi vista pela
primeira vez regurgitasido alimentos. Diarréia. Emagrecimento
progressivo. Observações clinica em 15-2-68: animal magro.
Na cavidade boca!, no palato mole, presença de alguns papilomas pinceliformes. A lsstrodisção da sonda ele borracha
revelou no esôfago um obstáculo a. 20 cm do seu inicio.
Fazendo alguma . fôrça, - a sonda passou por êsse obstáculo
e pôde ser introduzida até o rfimen sem dificuldade, À paipação externa do pescoço não se percebia nada. A vaca foi
sacrificada no mesmo dia. - Achados de necrópsia: no palto
mole, alguns papilomas pinceliforines. Base da língua rugosa.
O esófago, a 20 cm do seu inicio, apresentou espessamento
cilíndrico numa extensão de 15 oro. Externamente o esôfago
tinha nessa, paste coloração esbranquiçada em vez da côr
vermelha do tecido muscular. Aberto o esôfago, verificou-se
nessa par.c um espessasssento de sua parede, alcançando aproalmadamente 1 cm e provocando estenose de rua luz. Em
quase tôdis a estenslo désse espesmamento havia uma úlcera
ovalar, com forrelo grsrmlar, hnr.lna elevadot a também era-
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FIO. 22. Menistase hepótica dc carcinoma epid'er'ndide do esôfago (Bovino 2387). SAP 18259A.
11.-E. Ob. 25.
Liver snetastois of epidermoid carcinoma of tire resopliagus (Bovino 2387).
F1G, 23, Metdsiaa-e em gênglío linfático periportat da carcinome epidermólde do esôfago (Bocinõ 2387),
- SAP 18259C. H.-E. 01sf. 10.
Metastasis in perlportsl lymphnode of epidernsoid carcinoma of the oesophagns (Bovine 2387).
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nulares. Ao corte a parede espessacla era branco-amarelada.
Na mucosa do rúmen, próximo à entrada - do esôfago, havia
muitos papilomas pequenoa. lJm gânglio linfâtico mediastinal
estava muito aumentado e tinha saliéncias nodulares. Ao
corte viu-se que era formado por numerosas formações esLéricas, de coloração amarelada, caseosa, algumas com o
centro amolecido. Fulmões sem lesões. No fígado, presença
de pequeno número de nódulos amarelados coro poucos
milímetros de diâmetro. Gânglios linfáticos do bilo do Ligado muito aumentados, com diâmetro de 15 cm, nodulares,
ao corte revelando massas caseosas amareladas, que invadiram a veia cava caudal sob forma de nódulos perláccos.
No peritônio visceral, diversas formações petláceas, peduncoladas. Exames histopatológicos (SAP 16259-60) revelam
na base da língua carcinoma epidermóide iucipiente, na
parede do esôfago, no fígado (Fig. 22) nos gânglios uni áticos do hio do Ligado (FJg. 23) e no peritônio, carcinoma
epidermólde.

Os estudos feitos em materiais recebidos constam
no Quadro S.
Eatado do Rio de Janeiro
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do esôfago, a 15 cm do seu início. Mucosa do esôfago ainda
com numerosos pspilomas redondos ou pincetiformes, pequenos, coso altura de até 0,5 cm. Na mucosa do rúmen,
próximo à entrada do esôfago, presença de algum papilomnas
sob fonnst de couve-flor com altura de poucos milímetros *
no parênquina do pulmão esquerdo, espalhado por todos
os lobos, na maioria junto à serosa, meia dúzia de nódulos
de côr cinza amarelada, duros à palpação, e ao corte alguns
revelando amolecimento. Mucosa da bexiga com três petéquias e um nódulo de tamanho de cabeça de alfinete de
côr cinza amarelada. Mueooj do duodeno com duas formações puliposas pedunculadas coro 1 cm de comprimento, e
pequenas áreas coma edema acentuado. Músculos profundos
da coza com áreas esbranquiçadas. - Exames histopatoló.
giços (SAl' 18294-15301) revelam, na faringe, no esôfago
e no rCmmen, carcinoma epidermóide, no último órgáo incipiente. Na duodeno, dilatação cistica das glândulas da
Brumme. No pulmão, pequenos abscessos. Nos músculos da
coxa, hiperplasia ar vacuo cIo tecido adiposo, acompanhada
de infiltração linfo-histio-plasmocitárja.

Os estudos feitos em materiais iecebidos para exame histopatológico constam do Quadro 3.

Apresentamos inicialmente o estudo feito em animal necropsiado por nós.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Bovino 2398, fêmea, mestiça, com oito anos de idade.
Procedêrscia Fazenda S.F., Município de Bom jardim. Anamnese: há tsâa meses doente, com respiração rnidos.
Vem emagrecendo. Observações clínicas em 20-3-68: animal
muito magro. Respiraçáo oro pouco ruidosa, pescoço esticado.
Exame da cavidade bucal revela presença de elevação rio
lado direito da entrada do esôfago. O animal foi sacrificado
em 2-4-68. Achados de necrópsia: na base da língua, 2 cm
da epiglote, formação comparável à cloaca de galinha, com
úlcera no centro, bordos elevados com sulcos radiais (Fíg.
24). Tôda essa formação tinha superfície granular. No
palato mole alguns papilomao redondos ou pinceliformas. Na início do esôfago, do lado direito, na mucosa,
presença de úlcera longitudinal, medindo 8 por 3,5 em,
com bordos elevados de consistência dura (Fig. 24). Outra
úlcera longitudinal, medindo 1,3 por 1 cm, ama faca ventral

Com o presente estudo, o nstmero de casos de
hematória enzoótica e de carcinoma epidermóide do
trato digestivo superior em bovinos por nós examinados se eleva a 44, sendo 21 de bovinos examinados e
necropsiados por nós e 23 de materiais recebidos para
exames histopatológicos. Os resultados dos estudos relatados nesse trabalho são semelhantes aos do anterior
sôbre o mesmo assunto (Diibereiner et ai. 1967).
Apresentam, porém, algumas particularidades. Em relação à ocorrência e distribuição dessas doenças tanibém no Estado de Santa Catarina, verificamos como
característica comum a infestação dos pastos pela
"saiiambaia" (Pterid-ium aqnilinum (L.) Kuhn, var.

FIG. 24. fYkerrss na base da língua e no início dc' esôfago eawsrsdas por
carcinoma epidermóide (Bc'eino 2396),
Ulcers causcd by epidersnoid carcinoma tu the pharynx and beginning oL
the oesophagua (Bovine 2396).
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QUADRO 3. Aspectos histopatológicos dos carcinomas epidermóidea do trato digestivo superior de bovinos
de material recebido
TABLE 3. Ilistopathologlcci features of epklermoid carcinoma., o the upper digeutlee fracO cl cattle.
in specimens submitted for examination
Matorial
SAP n.ô
MaterW
SAP e.°

Caraisoma epiderns&ide com presença de
Epiermoid carcieonc witt preceito o/
Procedôncia

Org8o

Orsgse

Or9sn

Subct9neia
cOroei
Qheratins

Tecido
.
eonjuntwo
Ccnneclzvs
Liceal

:

1sf iltradoe
Calcifcai8o
.
lmfocitlrioø
da substância eôrnea
.
Limphtyttc
Cc2cofscatwn
ta/ aUrawn
si qucrotsnc

NimrO5e

1) EolaJo de Santa Catarina
17975

17976

19000

19144

Prupr. B. L. Boitserrburgo, Mun.
Major Gercine
Esôfago

+++a

++

+

Propr. Y. D., Boiteuxburgo, Mim.
Esôfago
Major Gercino

++

++

-

-

Propr. P. T., Morro do Cipi, Musa.
Esôfago
Sombrio

+++

-t--l--f

4+

4

Prspr. A. K., Boiteorburgo, Mun.
Major Gercino
Esôfago

-t-+

+++

(4)

++

44

+4+

+

Base dalingua

—

-•

+

(infceç90 secondiria)

+

(infeeçSo íe

-

(iofecçao secondiria)

(infecç0o
cundátia) se-

esmd&ria)

18261

Fas. S. S. ,Mun. Taiá

18263

Propr.E.A.B. ,Ribeir9adallha.Muio.
Floriassópelis
Esôfago

+++

(+1

(4)

—

---

Propr.L.G..Furnas,Musa.Leoberto
Ler.1

+1-4 -

+++-

+-

—

—

Ptopr. F.S. Barra Clara, Musa. AsFaringe
gelins
GOnglio linfaitico

4+4
-t-+-l-

4+4

++

—
—

+
—

Propr. £W., Boiteuxburgo, Mun.
Major Gorcinu
Esôfago

+.+b

-+++

4-1-4

—

Buitenoburgo, Mim. Major Geroino EsMago

++

4+4

++

-

+

+4+

-1-++

—.

(1-)

++ (infecç80 se

+

.+++

+4

-

-

18311

18312

18325

1847

Esôfago

+++

—

(inleciSo 00cundória)

2) Estada do Ria do Jn*iro
12932

18042

Fas. M.V., Mim. Duas Barro

aa. E. G., Mias. Bom Jardim

Rúmon

Faringe

' +4+ Alteraçiles muito aeentuaiaa

-1--f AlieraçOes auentuwlco
Pronuwscsd chunges
Ver9 pronouncd chan9co
b prasença de cólulaa gigantes, englobando substôsicia cOroes.
Presente crf giaui coO, containiOg qaeiatiue.

+ Altaraçles moderadas

arachswideum). Observamos novamente cjue essas

afecções sómente ocorrem em regiões de 'samambaia". Vimos novamente e ainda mais nitidamente que não ocorrem com• a mesma freqüência
nas diversas regiões. No alto vale do Itajal as três
doenças, a hematiaria intermitente crônica, a doença•
caracterizada por ronqueira e dificuldade de deglutiPesq. agropec. Iira. 4:200-224. 1969

Modorus cOou gei

+) Alteraçlos discretas
,Siiohi çhaicgcs

condiria)

—

Ausmncia da alteraçtea
No changco

ção e a daença com regurgitação de alimentos e timpanismo crônico, tôdas ocorrem com grande freqüência. Na região litorânea do sul .- do Estado
de Santa Catarina ocorre quase só a doença caracterizada por regurgitação de alimentos e timpanismo, as
duas outras sendo raras ou mesmo ausentes. Na região
Lageana tôdas as três afecções são raras ou não ocor-

HEMATÚRIA ENZOÓTICA E CARCINOMAS EM BOVINOS. II.

QUADRO 4. Alterações encontradaa na bexiga e no
digestivo superior dos casos estudados
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TABLE 4. Lesions found

iso tlsg bladder and tepper digestiva
tract of the cases studied
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* Os númelos wm três e quatro algarismos correspondem a animais
necropsiadoe pvloa autores. O, niimerua com tines algarismos correspondera
e fragmento, de órgios recebidos para exaras histopatolágico.
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rem. Além disto verificamos novamente no mesmo
animal, afetado por uma das três doenças, a coexistência de lesões atribuidas às outras doenças. Em tais
casos, a lesão mais acentuada, aquela que finalmente
causa o aparecimento de sintomas mais evidentes,
determina o tipo do quadro clínico apresentado pelo
animal (Quadro 4). Incluímos nesse quadro, para
dar uma melhor visão do assunto, também os dados
publicados anteriormente (Dõbereiner et ai. 1967)
Em relação às alterações anátomo e histopatológicas
verificamos três particularidades. Constatamos a presença de metãstases do carcinoma epiderm6ide do
aparelho digestivo superior em órgãos internos em
dois casos (l3ovinos 2371 e 2387). Outro achado
novo foi a presença de carcinomas da mucosa da bexiga (Bovinos 2371, 2379 e 2381), além de hemangioma, tmico processo blastomatoso que encontramos
nos casos anteriores (Dõbereiner et ai. 1967). E ainda constatamos a presença de células gigantes em dois
casos de carcinoma epidermóidc do trato digestivo
s11prior (Tlvino 2180).
Em nosso iiltfmo trabalho (Dõbereiner et ai. 1987)
relatamos que Rosenberger e Heeschen (1960) e Rosenberger (1965) conseguiram reproduzir o quadro
da hematúria enzoótica dõs bovinos pela administração
do P. aquilinuns durante períodos prolongados. Êstes
trabalhos experimentais têm sido confirmados pol
Stamatovic et ai. (1965). Nesse mesmo trabalho
referimo-nos ao trabalho de Evans e Mason (1965)
que conseguiram experimentalmente provocar o aparecimento de adenocarcinonsas no intestino delgado
de ratos pela administração prolongada de P. aquilinum. Em trabalho recente Pamukcu e Prive (1969)
provocaram igualmente, pela administração da 'isamambaia" (Pferi.s aquilina), biastomas no intestino
e simultâneamente também na bexiga de ratos. No
intestino, predominantemente no uleo, tratava-se de
pólipos adenomatosos e de alenocarcinomas, na bexiga de papilomas e carcinomas.
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b Os einaio em negrito indicam as lesSes reoponalvei, pelo tipo do qua
dro clinico apresentado pelo animal.
The marIe in ,regrits indicaS, lhe leefon respansiNe fOr lhe Itipe o) diocese
lhe aninuxl ehowed.
+ l'roliroraçBr capilar. Capiêlarrj proliferutien.
11 Heroangioma. Hemos gioma.
O Carcinoma. Carcinoma.
A Adenocaccinoirra. Adenocsrcirromu.
1' Papiluma. Papilloma.
(-f-) Alteraõea precariceroaso. Precorneeroua chae,.
• Carcinoma vpidermôide. Epidormoid carcinoma.
OrgSoa eta remetidos. Orpros rrol ,ul'osilied.
- Ausência Is altcragSea. No lesione.
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OCCURRENCE OF ENzOOTIC HEMATURIA AND EPIDERMOID CARCINOMA OF
THE UPPER DIGESTIVE TRACT OF CATTLE IN BRAZIL. II. COMPLEMENARY
STUDIES
.Ãbriract

Studis on enzootic hematuria and epidermoid carcinoma of the upper digestivo tract in cattle in the State
of Santa Catarina, Brazil, were continued. Further dala ou the occurrence and distribution of these diseases
were collected. Post-mortem examinations and bistopathological studies on bovines affected were performed.
A total of 44 cases of these diseases have been studied.
The results of these siudies confiam those obtained previously cm the subject and presented three new
aspects of post-mortem findings and histopathological changes. The presence of metastases in internal
organs of two anjmals, the presence of giant cells iii thc carcinoma of the upper digestivo tract of two
others, and the presence of carcinona. in the bladder in two bovines with enzootie hematuria.
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