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Tumor venéreo transmissível canino com múltiplas localizações extragenitais

Canine Transmissible Venereal Tumor with Multiple Extragenital Locations

Kilder Dantas Filgueira, Gislayne Christianne Xavier Peixoto, 

Zuliete Aliona Araújo de Souza Fonseca & Ariana Lopes Correia de Paiva

ABSTRACT

Background: Transmissible venereal tumor (TVT) is a neoplasm which primarily affects the genital mucosa of canines. 
However, this tumor has been described in several extragenital areas. Although there are no major diffi culties to confi rm 
a TVT when present in the genitalia, it can be confused with several conditions, either neoplastic or non-neoplastic, when 
located beyond the external reproductive organs. The involvement of multiple extragenital locations is poorly reported, 
which may compromise the tissues involved and hinder the establishment of a diagnostic conclusion. The study aimed to 
describe a case of multiple and extragenital TVT in dogs.
Case: A two year old mongrel dog had a history of swollen nose and ocular abnormalities. The patient underwent physical 
examination followed by request of nose and eye cytology. The animal was euthanized and sent for autopsy; the material 
was intended for cytological diagnosis. It was found an increase in volume in the middle third of the nasal region. In the 
oral cavity, there was a tumor in the caudal third of the hard palate. Neoformations were also detected in the third eyelid. 
The nasal and eyelid cytological examination was compatible with TVT plasmacytoid pattern. During the necropsy, it was 
also detected tumors in the nasal cavity, occupying the space of turbinal bones Proliferation occurred even in the palatine 
bone and pharynx. In the visual system, the tumors did not involve other attachments or eyeball chambers There were no 
anatomical lesions  In other areas. The cytopathology of all tumors presented diagnosis similar to the initial microscopic 
fi ndings, thus characterizing a framework of multiple extragenital plasmacytoid TVT.
Discussion: A study found that the nasal cavity and skin tissue were the locations most affected by the presentation of 
extragenital TVT. So, there was a similarity to the present case in relation to the shape of the nasal TVT; however, the 
occurrence in other sites such as the oral cavity and third eyelid is uncommon, although found in the patient reported. 
The extragenital location may appear regardless to genital lesions. In the examined animal, the placement of the TVT to 
extragenital areas such as nasal and ocular adnexa was justifi ed by the fact that these regions correspond to anatomical sites 
exposed to direct physical contact for the acquisition of neoplastic cells, possibly because of the pre–mating behavior of 
the male toward the bitch that housed  the tumor. As an intranasal neoplasia progresses, some signs, such as the swelling 
of the hard palate, are presented. Thus, in the current study, the proliferation showed in the oral cavity and the pharynx was 
regarded as an extension of local mechanical nasal cancer. Recent surveys have ranked the TVT as standard plasmocitoyd, 
linphocitoyd or mixed. It has been hypothesized that all TVTs start as linphocitoyd, become mixed and then plasmocyt-
oid. The latter condition usually suggests the tumor presence for more than eight weeks, often being seen in non genitals. 
Accordingly, in the present case there was an agreement with the usual standard morfocelular and the extragenital aspect 
observed. This morphology suggested that the evolution of TVT showed up late. Although TVT is essentially related to 
the external reproductive organs, one should be alert to its exclusively extragenital presentation. This peculiar location can 
lead to a delayed diagnosis because of the similarity with affections of another nature.

Keywords: Transmissible venereal tumor, anatomic distribution, unusual character, Canis familaris.
Descritores: Tumor venéreo transmissível, distribuição anatômica, caráter insólito, Canis familiaris. 
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INTRODUÇÃO

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma 
neoplasia de ocorrência natural que afeta primariamente 
a mucosa genital de caninos de ambos os sexos, com 
distribuição mundial, embora seja mais comum em 
países tropicais e subtropicais [15], onde não há um ade-
quado controle populacional de cães [16]. A transmissão 
relaciona-se com o coito e assim as localizações mais 
usuais correspondem ao pênis, prepúcio, vulva e vagina 
[18]. Relata-se que 65,5% a 67% dos casos de TVT estão 
envolvidos com a área genital [1,4]. Entretanto, esse 
tumor tem sido descrito em vários sítios extragenitais, 
tais como cavidade bucal e nasal, conjuntiva ocular, re-
giões anal e perianal, e ainda tecidos cutâneos da cabeça, 
pescoço, membros e tronco [4,15,19]. 

Lesões extragenitais são observadas isolada-
mente ou em concomitância com o TVT em órgãos 
reprodutivos externos [15]. Embora não haja difi cul-
dade para o estabelecimento da confi rmação do TVT 
em genitália, esse tumor pode ser confundido com 
diversas condições, neoplásicas e não neoplásicas, 
caso esteja distante do trato genital [10]. As citações 
de formas extragenitais do TVT estão limitadas, na 
maioria das vezes, a uma única região anatômica [6]. 
O envolvimento de múltiplas zonas extragenitais pode 
comprometer localmente os tecidos e tornar árduo o 
diagnóstico defi nitivo, além de encontra-se pouco re-
latado. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou a 
descrição de um caso de TVT múltiplo e extragenital 
em cão. 

CASO

Foi atendido um canino, macho, com aproxi-
madamente dois anos de idade e sem raça defi nida. 
Possuía origem não domiciliada (mas havia sido 
adotado recentemente) e apresentava o histórico de 
focinho edemaciado e alterações oculares. Submeteu-
-se o paciente à avaliação física seguida da solicita-
ção de provas laboratoriais. Estas corresponderam à 
citologia (através da técnica de swab superfi cial nasal 
e ocular), hemograma completo, bioquímica sérica 
(uréia, creatinina, alanina aminotransferase e aspartato 
aminotransferase) e sorologia para leishmaniose (pelos 
métodos de ensaio imunoenzimático e imunofl uores-
cência indireta). Todavia, não se estabeleceu protocolo 
terapêutico uma vez que foi necessária a realização de 
eutanásia do animal. Enviou-se o mesmo para exame 

necroscópico e o material obtido foi destinado a diag-
nóstico citopatológico. 

Clinicamente constatou-se aumento de vo-
lume no terço médio da região nasal dorsal (Figura 
1A), não ulcerado, associado à esternutação, tosse, 
estridores respiratórios, secreção nasal mucopurulenta 
e epistaxe. Na cavidade oral, existia um tumor na por-
ção caudal do palato duro (Figura 1B). Detectaram-
-se neoformações na terceira pálpebra (Figura 1C), 
bilateralmente. Estas eram exofíticas, friáveis e com 
coloração vermelha. Havia também secreção perio-
cular seromucosa. A genitália externa não possuía 
anormalidades. A inspeção citológica da amostra 
nasal e palpebral demonstrou células neoplásicas de 
núcleo excêntrico e com citoplasma abundante e va-
cuolizado. O índice celular com estas características 
estava acima de 60%. Tal morfologia foi compatível 
com TVT de padrão plasmocitóide (Figura 1D). O 
hemograma completo revelou anemia e eosinofi lia e 
a bioquímica sérica encontrava-se sem alterações. A 
sorologia para leishmaniose foi reagente para ambos 
os métodos e o proprietário acatou as recomendações 
do Ministério da Saúde, autorizando a eutanásia do 
animal. 

Durante a necropsia, verifi caram-se tumores 
em toda a extensão das cavidades nasais, ocupando 
o espaço dos ossos turbinais. Apresentavam-se fri-
áveis e com superfície de corte irregular. Todavia, 
o septo e osso nasal eram preservados e não havia 
fístulas entre a cavidade nasal e oral. No osso pala-
tino, ocorria uma proliferação com 12 cm de diâme-
tro, macroscopicamente similar ao anterior e com 
continuidade para a submucosa bucal. Na faringe, 
estava presente um tumor com nove cm de diâmetro. 
No sistema visual, as neoformações restringiam-se 
nas terceiras pálpebras, sem o envolvimento de ou-
tros anexos ou câmaras do globo ocular (anterior, 
posterior e vítrea). Nas demais áreas anatômicas 
não foram encontradas lesões tumorais. Os seios 
frontais demonstravam-se totalmente preenchidos 
por exsudato mucoso, caracterizado por um líquido 
viscoso, espesso, turvo, de cor marrom, compatível 
com sinusite catarral. A citopatologia de todos os 
tumores possuiu diagnóstico semelhante aos acha-
dos microscópicos iniciais, caracterizando assim 
a ocorrência de um quadro de TVT plasmocitóide 
extragenital múltiplo (Figura 1E). 
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Figura 1. A: TVT intranasal caracterizado por aumento de volume facial na região nasal dorsal. B: TVT extragenital localizado 
na cavidade oral, envolvendo o palato duro. C: TVT em terceira pálpebra associado à secreção periocular. D: Fotomicrografi a 
evidenciando células características do TVT, com padrão plasmocitóide (coloração panótico rápido, objetiva 100x). [Barra 
= 20 μm). E: Secção sagital da região cefálica, revelando a presença de tumor na cavidade nasal (1), oral (2) e faringe (3), 
os quais foram diagnosticados como TVT. 

DISCUSSÃO

Em um estudo, ao realizar a distribuição per-
centual do TVT quanto a sua localização, constatou-se 
que a cavidade nasal e a pele equivaleram às formas 
extragenitais mais acometidas (13% para ambas), 
além da cavidade oral (3%), terceira pálpebra (1%) e 
ânus (1%) [4]. Em pesquisa análoga, verifi cou-se um 
envolvimento de 7,7% para os casos de TVT extra-
genital nasal, seguido de 3,5% para a cavidade bucal 
e 2,3% para o comprometimento ocular [19]. Já em 
outro trabalho, 30 cães apresentaram formações na-
sais, diagnosticando-se o TVT em 10 (33,3%) destes 
animais, onde grande parte era do sexo masculino e 
sem raça defi nida [20]. Logo existiu uma similaridade 
entre a maioria da bibliografi a (incluindo o caso em 
discussão) ao descrever que a forma endonasal cor-
responde à localização extragenital mais comum do 
TVT. Todavia a sua ocorrência em outros sítios, como a 

cavidade oral e terceira pálpebra são pouco frequentes, 
embora encontradas no paciente relatado. 

A disposição extragenital do TVT pode apare-
cer independentemente de lesões genitais, em virtude 
da implantação de células viáveis durante o hábito de 
socialização intraespécie, seja por fricção, arranha-
dura, lambedura, mordedura ou farejamento da área 
afetada de outro animal [9,19]. Para a transposição é 
necessário que as células neoplásicas do hospedeiro 
percam previamente a expressão das moléculas do 
complexo principal de histocompatibilidade de classe I 
e II [17]. Caninos com a apresentação clássica do TVT 
evidenciam massas vaginais ou prepuciais, associadas 
a secreções serosanguinolentas e odores característicos 
[13], o que corresponde a um modo de atrair o cão 
susceptível e proporcionar para este o risco de contá-
gio para distintas zonas corpóreas, como tegumento e 
membranas mucosas (seja oral, nasal ou conjuntival). 
Porém, além da heteroimplantação, os casos de TVT 
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extragenital podem também resultar de autoimplan-
tação [14]. No exemplar analisado, a veiculação do 
TVT para as localizações extragenitais, como cavidade 
nasal e anexos oculares, justifi cou-se pelo fato dessas 
regiões serem anatomicamente expostas ao contato 
físico direto para a aquisição de células neoplásicas 
(possivelmente em decorrência do comportamento de 
pré-acasalamento do macho perante a uma cadela que 
alojava o tumor).

O surgimento de metástases é incomum no 
TVT, observando-se uma taxa que oscila de 0 a 17% 
[16]. No indivíduo descrito, a possibilidade da rela-
ção do quadro clínico com disseminação metastática 
tornou-se reduzida, pois a necropsia não exibiu lesões 
em órgãos internos. Quando o TVT ocular inicia-se 
por implante, as neoformações tem crescimento a 
partir das estruturas externas enquanto em situações 
de metástases há acometimento principiante da malha 
vascular, como íris, corpo ciliar ou coroide, com padrão 
de desenvolvimento intraocular [2,14]. Logo, no relato 
em evidência, reforçou-se que a neoplasia oftálmica 
equivaleu a uma translocação extragenital primária, 
descartando-se a vinculação com lesões metastáticas, 
já que ocorria preservação da úvea (ou túnica vascular), 
com o TVT restrito as terceiras pálpebras. À medida 
que uma neoplasia intranasal progride alguns sinais 
tornam-se mais aparentes, como deformidade e dor 
facial, sintomatologia neurológica (como consequência 
da erosão da lâmina crivosa e invasão das regiões olfa-
tória e frontal do encéfalo), além de aumento de volume 
do palato duro e envolvimento do osso alveolar, com 
consequente mobilidade e perda dental [11]. Assim, no 
corrente estudo, a visualização das proliferações em 
cavidade oral, e também em faringe, foi considerada 
como extensão mecânica (e não metástases) da neopla-
sia nasal, a partir da esfoliação e implantação celular. A 
infl amação dos seios paranasais acentuou a gravidade 
do quadro clínico e foi classifi cada como secundária e 
relacionada à disposição endonasal do TVT. 

As alterações nos parâmetros sanguíneos 
do cão examinado foram atribuídas a vários fatores 
citados na literatura, como negligência nos cuidados 
higiênico-sanitários do animal, localização anatômica 
do TVT (que favorece a contaminação bacteriana, 
traumatismos e crônica perda de sangue), infestações 
parasitárias concomitantes e má nutrição [18]. Como 
o paciente em questão não era domiciliado e portador 
de TVT com natureza exsudativa (principalmente o 

nasal e palpebral) houve predisposição para a aqui-
sição da leishmaniose visceral (LV). Sabe-se que as 
características ulcerativas e hemorrágicas do tumor 
provavelmente constituem um foco de atração para as 
fêmeas do díptero Lutzomyia longipalpis, aumentando 
assim a probabilidade de transmissão da LV [12]. Em 
casos de disseminação dessa enfermidade em exem-
plares caninos com TVT, podem-se observar as formas 
amastigotas de Leishmania chagasi em macrófagos da 
neoplasia [5,7]. 

Pesquisas recentes têm classifi cado o TVT 
como de padrão plasmocitóide, linfocitóide ou misto, 
quando o predomínio das células que compõe o parên-
quima tumoral se mostra semelhante à plasmócitos, 
linfócitos ou uma miscigenação entre os dois tipos 
celulares, respectivamente. Aparentemente o aspecto 
linfocitóide tem uma elevada frequência enquanto 
o padrão plasmocitóide possui maior potencial de 
malignidade [18]. Existe a hipótese de que todo TVT 
inicia-se como linfocitóide, torna-se misto e depois 
plasmocitóide. Esta última condição sugere presença 
do tumor há mais de oito semanas, sendo verifi cada 
com uma percentagem de até 74% nas formas não ge-
nitais [1, 3]. Nesse sentido, no caso em discussão houve 
uma concordância do padrão morfocelular usual para 
as apresentações extragenitais. Tal morfologia micros-
cópica sugeriu que a evolução do TVT demonstrou-se 
tardia (apesar da escassez dos dados da anamnese do 
indivíduo). Alguns fatores, como a imunocompetência 
do animal, tem evidenciado importância na incidência 
e comportamento do TVT [16]. No trabalho em expo-
sição, a coinfeção com a LV provavelmente induziu 
a imunossupressão, favorecendo a rápida difusão 
regional da neoplasia e assim não houve tempo hábil, 
ao momento do diagnóstico, para o aparecimento de 
proliferações longínquas, ou seja, em órgãos cavitários. 

Em machos caninos com TVT exclusivamente 
extragenital, a inexistência de lesão peniana justifi cou-
-se devido a não implantação focal de células tumorais 
ou regressão espontânea [8]. Esta última pode ocorrer, 
ao longo de seis meses, sendo associada à infi ltração 
celular (principalmente de linfócitos e plasmócitos), 
necrose e apoptose. Contudo esse processo geralmen-
te é verifi cado apenas nos animais com ausência de 
comprometimento imunológico [5,17]. No presente 
relato, considerou-se defi nitivamente uma translo-
cação primária para as áreas distantes da genitália 
externa, uma vez que a debilidade da imunidade do 
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cão, proporcionada pela doença parasitária simultânea, 
difi cultaria a involução de uma possível neoformação 
peniana pré-existente. 

Embora o TVT canino seja essencialmente 
relacionado aos componentes externos do sistema re-
produtivo, deve-se atentar para a aparência unicamente 
extragenital. Tal localização peculiar pode conduzir a 

um diagnóstico tardio, com consequente prognóstico 
reservado, em virtude da semelhança com afecções de 
outra natureza. 

Declaration of interest. The authors report no confl icts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.
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