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Introdução

Canino, macho, 10 anos, Labrador, com

inchaço em dígito do membro pélvico

direito. O paciente foi submetido ao

exame clínico e radiográfico. Optou-se

pela remoção cirúrgica do dígito, que foi

encaminhado para histopatologia.
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Cistos epidermoides intraósseos da

falange distal em cães, apesar de pouco

relatados, devem ser diferenciados de

CCE do leito ungueal, plasmocitomas,

melanomas e processos inflamatórios.

Relato de caso

Considerações Finais
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Cistos epidermoides intraósseos são ocasionalmente relatados como causas de lesões

líticas na falange distal de cães. Radiografias mostram lesões caracterizadas por áreas

líticas rodeadas por uma borda de osso esclerótico, com ou sem proliferação óssea

periosteal. A superfície de corte do osso afetado revela cistos com conteúdo claro.

À microscopia, os cistos eram revestidos

por epitélio de células escamosas

estratificadas bem diferenciadas e

queratinizadas, preenchidos com

camadas laminares de queratina. Os

cistos eram circundados por trabéculas

ósseas espessadas, confirmando o

diagnóstico de cistos epidermoides

intraósseos (Figura 2).Resultados

A radiografia mostrou evidente osteólise

da falange distal, osteólise,

osteoproliferação na topografia da

epífise distal da falange média do IV

dígito e alteração do trabeculado ósseo.

Havia ainda aumento de volume e da

radiopacidade na extremidade distal do

dígito. Os achados sugeriram doença

infiltrativa e o IV dígito foi removido

cirurgicamente. À macroscopia, a lesão

exibia 2,6x1,7x1,7cm. A unha do IV

dígito apresentava-se distorcida e

espessada. Ao corte, tinha consistência

macia, superfície contendo cistos com

conteúdo grumoso pardacento (Figura

1).
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Figura 1: Dígito: corte transversal com cisto e

conteúdo pardacento (à esquerda) e cisto com

remoção do conteúdo (à direita). (setas).

Figura 2: Cisto epidermoide intraósseo: à

esquerda, cisto composto por epitélio escamoso

estratificado queratinizado (seta). À direita, nota-

se trabécula óssea mineralizada. HE, obj. 4x.


