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COM A BIÓPSIA LÍQUIDA JÁ DISPONÍVEL PARA 
MÉDICOS-VETERINÁRIOS BRASILEIROS, É POSSÍVEL 
REALIZAR O DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA DE 
BEXIGA E PRÓSTATA DE CÃES SEM
A NECESSIDADE DE CIRURGIAS 

PROCEDIMENTO

INOVADOR

CLÍNICA MÉDICA / inovação

42 • caesegatos.com.br



caesegatos.com.br • 43

N
a edição 243, de novembro de 2019, 
trouxemos, na Editoria Especialida-
de, uma nova técnica para detecção 
de células tumorais, conhecida como 
biópsia líquida. Na época, essa tecno-
logia não estava disponível no Brasil. 

Desde abril deste ano, esse cenário 
mudou: a técnica passou a ser empre-
gada pelo laboratório VETPAT para de-
tecção de uma mutação muito especí-

fica que ocorre nos casos de carcinoma de bexi-
ga e próstata de cães. A mutação do gene BRAF, 
que ocorre em, aproximadamente, 85% de to-
dos os carcinomas de bexiga e próstata de cães.

AO ALCANCE DO
MÉDICO-VETERINÁRIO
Bruna comenta que a análise e identificação de 
mutações e alterações genéticas associadas a 
tumores ou outras patologias já existem para 
o mercado veterinário há alguns anos. “Porém, 
sempre envolvendo a coleta de amostras de tu-
mores ou de células somáticas do paciente”.

A técnica da biópsia liquida inovadora e se 
diferencia por ser um procedimento mais sim-
ples e tranquilo para o paciente, segundo Bru-
na. “Ela se baseia na análise de fluídos orgânicos, 
como uma amostra de sangue ou urina para sua 
realização, sem a necessidade de procedimentos 
invasivos, como uma biópsia, e sem a necessi-
dade de submeter o paciente a procedimentos 
anestésicos.  Além disso, possibilita múltiplas 
coletas para o acompanhamento terapêutico”. 

Mas é necessário que a coleta do mate-
rial seja realizada de forma adequa-
da e encaminhada para um labo-
ratório estruturado e com pro-
fissionais que sejam capacita-
dos para realização do exa-
me. E por que isso? 

Bruna responde que, 
como o termo “biopsia líqui-
da” envolve diversas técnicas 
laboratoriais, há diversas me-
todologias descritas na literatura 
para diferentes patologias e tumores. 

O médico-veterinário, doutor em 
Anatomia Patológica,  patologista responsável e 
coordenador de Diagnósticos do Laboratório VE-
TPAT, Felipe Sueiro, conta que as alternativas dis-
poníveis, hoje em dia, para diagnosticar um tu-
mor de bexiga em cães são invasivas e/ou pouco 
precisas, que envolvem análise de urina, cistosco-
pias ou a biópsia direta de bexiga por laparotomia. 

“Alguns procedimentos utilizados, atualmen-

te, no diagnóstico de tumores de vesícula uriná-
ria têm custos elevados por serem invasivos e 
envolverem procedimento cirúrgico e aneste-
sia. A pesquisa dessa mutação realizada dire-
tamente na urina dos cães suspeitos de terem 
o tumor torna esse exame muito vantajoso em 
termos de custo e praticidade”, afirma Sueiro.

A biópsia líquida é um exame específico 
para detectar o Carcinoma de Células Tran-
sicionais (CCT) de bexiga em cães, um tu-
mor de células epiteliais da bexiga e tam-
bém carcinomas de próstata de cães.

“Essa mutação detectada pelo tes-
te é altamente específica para car-

cinomas de bexiga e próstata de 
cães, não ocorrendo em pa-

ciente com lesões benignas ou 
doenças inflamatórias nes-
ses órgãos”, explica Sueiro.

Segundo ele, o gene BRAF 
está no cromossomo 16 do cão 

e essa mutação é caracterizada 
pela troca de um único nucleotí-

deo - que nas células normais é um 
nucleotídeo 'T' e é trocado por nucleotí-

deo 'A'. “Essa mutação específica causa uma al-
teração na sequência de aminoácidos do gene, re-
sultando na produção de uma proteína defeituosa 
com atividade aumentada. Isso, por sua vez, sinali-
za as células a proliferarem de forma excessiva, le-
vando ao desenvolvimento de um tumor maligno”.

O laboratório que realiza a biópsia líquida, no 
Brasil, fica localizado em Campinas (SP). Ele 

PARA RECORDAR!
A MÉDICA-VETERINÁRIA, doutoranda em Cirurgia Veterinária, 
com ênfase na área de Oncologia Veterinária pela Faculdade 
de Ciências Agrarias e Veterinárias, da Unesp (campus Jabo-
ticabal), Bruna Fernanda Firmo explica que a biopsia líquida 
compreende a análise das células tumorais circulantes ou de 
elementos tumorais circulantes (DNA/RNA circulantes livres 
de células ou de microvesículas extracelulares liberadas pelas 
células tumorais), as quais podem ser identificadas e, conse-
quentemente, utilizadas para o diagnóstico e prognóstico do 
câncer, assim como para a resposta ao tratamento e avalia-
ção de recidiva. “Desta forma, possibilita a detecção e acom-
panhamento do câncer de maneira mais rápida e menos in-
vasiva em comparação com os métodos existentes”, explica.

Segundo ela, a técnica pode ser combinada com análise ge-
nômica da célula tumoral circulante identificada, aumentan-
do a sensibilidade e especificidade dos resultados.

ELA SE 
BASEIA NA 
ANÁLISE DE 

FLUÍDOS ORGÂNICOS, 
COMO UMA AMOSTRA 
DE SANGUE OU URINA, 
PARA SUA REALIZAÇÃO, 
SEM A NECESSIDADE 
DE PROCEDIMENTOS 
INVASIVOS, COMO 
UMA BIÓPSIA, E SEM 
A NECESSIDADE DE 
SUBMETER O PACIENTE 
A PROCEDIMENTOS 
ANESTÉSICOS

BRUNA FIRMINO, 
DOUTORANDA EM CIRURGIA 
VETERINÁRIA, COM ÊNFASE 
NA ÁREA DE ONCOLOGIA 
VETERINÁRIA 
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possui um sistema de coletas abrangente no Es-
tado de São Paulo e outras regiões do País. O mé-
dico-veterinário pode encontrar informações so-
bre o procedimento no site www.vetpat.com ou 
diretamente pelo e-mail  contato@vetpat.com.

COMO FAZER!
Para solicitar este exame, Sueiro esclarece que é 
necessário coletar urina por micção natural ou la-
vado vesical. “A amostra de urina deve ser acon-
dicionada em um recipiente estéril e encaminha-
da para o laboratório juntamente com a requisi-
ção do exame. A amostra pode ser refrigerada 
e enviada em até três dias para o laboratório”. 

Ele reforça que o exame é indicado para 
pacientes suspeitos de neoplasia de bexiga ou 
próstata, ou raças geneticamente predispostas 
para esses tumores para se realizar um acom-
panhamento preventivo. “Por se tratar de uma 
suspeita oncológica, é interessante que outros 
exames também sejam realizados, como ul-
trassom e exames de urina complementares”.

mente, nos casos em que o procedimento cirúrgi-
co é inviável ou oferece risco elevado ao paciente. 
“O diagnóstico definitivo pela detecção da muta-
ção tumoral é extremamente vantajoso pois pos-
sibilita estabelecer um diagnóstico precoce, favo-
recendo o sucesso do tratamento. Além disso, por 
ser um método pouco invasivo, possui alta aceita-
ção por parte do tutor, o que auxilia ainda mais na 
conduta de um diagnóstico precoce do câncer”.

A médica-veterinária comenta, ainda, que 
exames não invasivos baseados em marcadores 
moleculares e testes genéticos são uma gran-
de tendência na Medicina Humana e Veteriná-
ria. “A possibilidade de se identificar precoce-
mente determinadas patologias com amostras 
de fácil aquisição agrada médicos e pacientes 
(ou tutores, no caso da veterinária)”.

Felipe Sueiro cita que já realiza na rotina do 
VETPAT exames para diagnósticos definitivos 
e pouco invasivos como a Citometria de Fluxo 
(diagnóstico de Leucemias e linfomas) e  o PARR 
(diagnóstico e imunofenotipagem para linfomas) 
utilizando apenas sangue ou punção de linfono-
dos/nódulos, e acredita que, nos próximos anos, 
muitos novos exames devem surgir na Veteriná-
ria seguindo essas premissas, facilitando mui-
to a rotina de profissionais e tutores, garantindo 
uma vida longa e saudável aos pets. ◘

UMA BOA OPÇÃO 
Bruna explica por que um médico-veterinário 
deve optar pela biópsia líquida e não pela cito-
logia, por exemplo. “O exame de citologia aspi-
rativa por agulha fina (CAAF) de lesões da vesí-
cula urinaria é evitado devido ao seu potencial 
de semeadura de células neoplásicas ao longo 
da passagem da agulha pela cavidade abdomi-
nal, parede abdominal e pele. Desta forma, é 
comum o uso da citologia do lavado vesical 
coletado por sondagem vesical, entretanto, 
a técnica possui importantes limitações: a 
amostra pode ser insuficiente em número de 
células; a interpretação da amostra pode ser 
difícil nos casos de processos inflamatórios 
na bexiga ou lesões benignas hiperplásicas”.

Dessa forma, segundo Bruna, essa diferen-
ciação morfológica entre células normais e tu-
morais pode ser desafiadora pelo fato de a infla-
mação acompanhar muitos casos de CCT. “Para 
o diagnóstico definitivo, preconiza-se o exame 
histopatológico, o qual pode ser alcançado pela 
biópsia do fragmento do tumor durante o pro-
cedimento cirúrgico de cistectomia, ou de for-
ma mais conservadora pela cistoscopia. “Porém, 
ambos os procedimentos envolvem a necessida-
de de anestesia geral para sua realização”, diz.

Ainda de acordo com ela, isso se dá, especial-

Paciente com 
suspeita de 

Carcinoma de 
vesícula urinária 

ou próstata

Amostra:
Urina

Micção espontânea 
ou Lavada Vesical

PCR para 
detecção de 
mutação no 
Gene BRAF

› Diagnóstico 
rápido;

› Não Invasivo;
› Moderno e 

seguro.

A AMOS-
TRA DE 
URINA 

DEVE SER ACONDI-
CIONADA EM UM 
RECIPIENTE ESTÉRIL 
E ENCAMINHADA 
PARA O LABORATÓRIO 
JUNTAMENTE COM A 
REQUISIÇÃO DO
EXAME. A AMOSTRA 
PODE SER REFRIGERA-
DA E ENVIADA EM
ATÉ TRÊS DIAS PARA
O LABORATÓRIO

FELIPE SUEIRO,
MÉDICO-VETERINÁRIO 
E COORDENADOR DE 
DIAGNÓSTICOS DO 
LABORATÓRIO VETPAT

Fonte: vetpat.com
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