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MESOTELIOMA PERITONEAL E ESCROTAL DE ORIGEM DESCONHECIDA 
EM UM TOURO DOADOR DE SÊMEN: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DO CASO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Peritoneal and scrotal mesothelioma of unknown origin in a sperm donor bull: case report

Mesoteliomas são tumores das células mesoteliais que
revestem as membranas serosas e seus tecidos de suporte de
origem mesodérmica. Neste relato de caso, descrevemos o
mesotelioma peritoneal e escrotal em um touro jovem, da
raça Nelore, com 3,4 anos de idade, alojado em um centro de
coleta e processamento de sêmen (CCPS) no Brasil.

Antes do início dos sintomas, o touro apresentava
espermograma com valores médios de: volume = 5mL,
concentração = 1.040 x 106 espermas/mL, motilidade = 80%,
vigor = 5. Na análise da morfologia espermática % de defeitos
maiores = de 1 a 3% e defeitos menores = de 5 a 10%. O
animal apresentou aumento de volume e sensibilidade
dolorosa à palpação na região do escroto. Foi instituído
tratamento com anti-inflamatórios, diurético e não houve
melhora no quadro clínico. Posteriormente ao aparecimento
dos sintomas houve alteração nos valores do espermograma:
volume = 5 mL, concentração: 500 x 106 espermas/mL,
motilidade = 53%, vigor = 3, defeitos maiores = de 5 a 10%,
defeitos menores = 10%, podendo-se notar, a princípio,
diminuição considerável na motilidade, vigor e concentração
espermática e, aumento dos defeitos maiores. O touro
apresentava valores de AST (TGO) e albumina abaixo dos
valores de referência (59 U/L e 2,23 g/dL) e creatinina, Gama
GT e ureia dentro da normalidade. O hemograma revelou
leve aumento de leucócitos segmentados, monócitos
reativos, acantócitos, anisocitose (+++), agregação
plaquetária discreta e policromasia (++). Foi realizado exame
ultrassonográfico e detectado grande quantidade de
conteúdo anecogênico na cavidade escrotal (Figura 1). Neste
momento foi procedido centese da bolsa testicular, guiada
pelo US e detectado hematocele.
Figura 1 – Imagens ultrassonográficas da bolsa testicular

Observou-se ainda que o aumento de volume se tornou mais
acentuado, havia assimetria escrotal (Figura 2) e o animal
apresentava extrema sensibilidade e dor na região do
funículo espermático e bolsa testicular. Diante disso, indicou-
se a castração unilateral e neste procedimento, retirou-se
amostra para realização do histopatológico.

Foi detectado “neoplasia maligna fusocelular,
morfologicamente sugestivo de mesotelioma de células
fusiformes ou sarcoma fusocelular pouco diferenciado”.
Após este diagnóstico ainda houve a tentativa de manter o
touro em CCPS, porém o animal apresentava baixa
qualidade espermática, passou para queda do apetite,
piora do estado clínico geral, aumento abdominal e o lado
remanescente do escroto começou a aumentar em
tamanho, com flutuação à palpação local. Então, o touro
foi encaminhado novamente ao hospital veterinário e
realizou-se paracentese e laparotomia para coleta de
material para histopatológico. O quadro levou a decisão de
eutanásia. O exame anatomopatológico identificou como
alterações macroscópicas: “sugestivo de Mesotelioma
metastático difuso; Pleurite focalmente extensa acentuada;
Neoplasia testicular e Fibrose; Tiflite ulcerativa multifocal
discreta; Hidrotórax e Hidroperitônio” (Figura 3).
Figura 4 – Imagens das neoplasias peritoneais na necrópsia

O interesse pelo estudo de casos de mesotelioma
aumentou desde que a associação entre a exposição às
fibras de amianto e mesoteliomas em humanos foi
demonstrado. As fibras de amianto são suspeitas de
desempenhar um papel etiológico no desenvolvimento do
mesotelioma peritoneal também em bovinos. Portanto,
tem sido fortemente sugerido que os bovinos devem ser
considerados sentinelas para a identificação de perigos
decorrentes da exposição ao amianto para a saúde
humana. Foi relatado que o envolvimento da túnica vaginal
pode se desenvolver como resultado da disseminação do
peritônio através do anel inguinal. É possível que a falta de
diagnóstico de mesotelioma possa ser devido a problemas
de identificação durante o exame post-mortem e a
escassez de sintomas no animal vivo. Por outro lado, a
curta vida produtiva dos animais de produção,
principalmente o gado de corte, e o escasso interesse ou
benefício econômico em realizar todos os exames
necessários para chegar a um diagnóstico e possivelmente
tratar um animal doente em vez de abatê-lo pode
contribuir para baixa prevalência relatada dessa neoplasia
de desenvolvimento lento e muitas vezes silenciosa.

Figura 2 – Imagens
da bolsa testicular
com assimetria e
aumento de volume

Figura 3 – Imagem das neoplasias na túnica vaginal durante a
castração unilateral (A); testículo retirado (B e C)

A B C

mailto:renata.lanconi@ufu.br

