
João Pedro Brandão Zandonaide1,2*; Solange Martins Almeida1; Paulo Henrique Zaiden Paro3; Bruna de Souza Teixeira3; Neimar Correa 
Severo2,4

1 Alta Genetics do Brasil Ltda., Uberaba, MG; 2 Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias da Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal de Uberlândia (PPGCVET – FAMEV – UFU), Uberlândia, MG, Brasil; 3 Faculdade de Veterinária, Universidade de Uberaba 

(Uniube), Uberaba, MG; 4 Revivah Consultoria Técnica, Uberaba, MG

E-mail: joao.zandonaide@gmail.com

MESOTELIOMA DA TÚNICA VAGINAL EM TOURO: RELATO DE CASO
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Mesothelioma in the tunica vaginalis in bull: case report

Os mesoteliomas podem ser tumores benignos ou, mais
comumente, malignos derivados de células mesoteliais
que revestem as cavidades peritoneal, pleural ou
pericárdica. As células mesoteliais têm potencial para se
desenvolverem como células epiteliais ou mesenquimais
e, os mesoteliomas geralmente contêm componentes
epitelióides e mesenquimatosos em proporções variáveis,
conforme indicado pela coloração imunohistoquímica
positiva para os filamentos intermediários citoqueratina e
vimentina. Os mesoteliomas da túnica vaginal, uma
extensão da cavidade peritoneal, têm as mesmas
características histológicas de outros locais. Em bovinos
encontramos relatos de caso de mesotelioma na túnica
vaginal, isolado ou associado a lesões peritoneais. As
estruturas tumorais na túnica vaginal de touros foram
diagnosticadas como mesotelioma predominantemente
sarcomatóide, com base em achados macroscópicos e
histológicos. A associação entre mesoteliomas e
exposição a fibras de amianto em humanos é bem
conhecida, mas não foi confirmada em animais.

O testículo apresentava-se com forma, contorno e
ecotextura normais, porém o mediastino não era
evidente.
Nenhuma alça intestinal foi observada descendo pelo
canal inguinal para o escroto. O testículo e o epidídimo
esquerdo apresentavam-se com ecotextura normal.
O fluido em torno do testículo direito indicava hidrocele
escrotal unilateral.
O testículo, epidídimo e túnica vaginal direita foram
removidos cirurgicamente e realizado exame
macroscópico e histológico. Ao exame macroscópico,
foram encontrados nódulos acastanhados com 0,4 cm na
túnica vaginal (Fig. 2A e 2B) e aderências da camada
visceral com o testículo (Fig. 3, flecha).
Figura 2 – Nódulos acastanhados na túnica vaginal

Figura 3 – Imagem de aderência na tunica

Neste relato descrevemos o caso de um touro da raça
Nelore de 5 anos de idade alojado em um centro de
coleta e processamento de sêmen (CCPS) que
apresentou acentuado aumento de volume do lado
direito do escroto. Na avaliação física geral o animal não
apresentava alteração nos parâmetros vitais e na
avaliação especial do aparelho reprodutor, além do
aumento de volume, à palpação era firme, não sendo
possível examinar o testículo e estruturas adjacentes.
Não havia alteração na temperatura local e o animal não
apresentava sensibilidade dolorosa local. A avaliação do
sêmen revelou diminuição do número de
espermatozoides no ejaculado com redução da
motilidade e aumento de alterações morfológicas dos
espermatozoides. Após avaliação ultrassonográfica,
observou-se edema hidrocélico anecóico envolvendo o
testículo, epidídimo e funículo direitos (Fig.1).
Figura 1 – Imagem Ultrassonográfica (Hidrocele) do
testículo afetado.

Histopatologicamente, os nódulos consistiam em células

neoplásicas papilares que invadiram o tecido

circundante. Imuno-histoquimicamente, as células

neoplásicas foram difusamente positivas para vimentina

e citoqueratina. Com base nesses achados, o tumor foi

diagnosticado como mesotelioma sarcomatóide. Este é o

primeiro relato de caso de mesotelioma na túnica vaginal

em touro doador de sêmen em um CCPS no Brasil.
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