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Entre as neoplasias mais comuns na

hipófise e região selar, os adenomas são

os mais comumente encontrados. Eles

podem se manifestar com diferentes

características, dependendo do subtipo

hormonal ou genético. Os adenomas de

hipófise podem não se manifestar

clinicamente e, nesses casos, tornam-se

achados de necropsia.

Introdução

Foi atendido no Hospital Veterinário da

Universidade Federal de Uberlândia

(HOVET-UFU), equino, macho, 5 anos

de idade, em decúbito lateral, com

prolapso de terceira pálpebra, trismo e

rigidez muscular. Foi estabelecido

diagnóstico clínico de tétano, e optou-se

por eutanásia. O animal foi encaminhado

para o Setor de Patologia Animal do

HOVET-UFU para avaliação

necroscópica. Ao exame do sistema

nervoso central, notou-se hipófise com

moderado aumento de volume, coloração

marrom escura e consistência firme

(Figura 1). Ao corte, exibia as mesmas

características, com região central

brancacenta. Na avaliação

histopatológica, observou-se proliferação

Figura 1: Em destaque, hipófise in situ com

aumento de volume evidente.

Relato de Caso

Conclusão

neoplásica bem delimitada e não

encapsulada, formada por células epiteliais

da pars distalis, com arranjo em padrão

acinar, sustentadas por estroma

fibrovascular fino com abundante

vascularização. As células apresentavam

formato variando de cúbico a poligonal,

com tamanho médio e limites

citoplasmáticos por vezes indefinidos. Os

citoplasmas apareciam como amplos,

moderadamente basofílicos, e finamente

granulares, com núcleos redondos a ovais,

paracentrais, com cromatina frouxa e

nucléolos evidentes. Observou-se

anisocitose e anisocariose moderadas, com

discreto pleomorfismo celular. Em

permeio, presença de pequenos

grupamentos de células epiteliais, com

citoplasmas eosinofílicos e granulares, e

núcleos redondos, centrais, de cromatina

fina e nucléolos evidentes. Ainda foi

possível observar células cromófobas

típicas, com citoplasmas claros e amplos

(Figura 2).

O diagnóstico, apesar de não se

manifestar clinicamente, foi concluído

como adenoma basófilo da hipófise,

confirmado através de coloração com

periódico ácido de Schiff (PAS).

Figura 2: Hipófise, 100x, HE. Proliferação de células 

basófilas na pars distalis 


