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As neoplasias de células germinativas

podem ser indiferenciadas, quando são

conhecidas por disgerminoma, ou

podem sofrer diferenciação somática,

como é o caso dos teratomas, que são

pouco descritos na medicina veterinária.

Introdução

Um porquinho-da-Índia (Cavia

porcellus), fêmea, 2 anos, foi

encaminhado ao Setor de Animais

Silvestres do Hospital Veterinário da

Universidade Federal de Uberlândia

(HOVET-UFU) com distensão

abdominal. O animal passou por

laparotomia exploratória, quando se

identificou ovário esquerdo aumentado

de volume (Figura 1- lado esquerdo).

Realizou-se exérese cirúrgica de ovários

e cornos uterinos e os órgãos retirados

foram encaminhados ao Setor de

Patologia Animal do HOVET-UFU para

avaliação histopatológica.

com componentes bem diferenciados das

camadas germinativas ectodérmica,

mesodérmica e endodérmica (Figura 1-

lado direito). Tumores ovarianos

primários são raramente encontrados em

animais domésticos e em porquinhos-da-

Índia incluem teratomas, tumores de

células da granulosa e adenocarcinomas

de ovário, entre outros. No ovário direito

não havia alterações macroscópicas,

porém, microscopicamente observou-se

cavidade central com material

eosinofílico, revestida por tecido

conjuntivo e células luteínicas. Em

porquinhos-da-Índia, cistos ovarianos

são associados a alopecia bilateral não

pruriginosa dos flancos, resultado da

produção excessiva de esteróides

sexuais, porém este sinal não foi

observado no caso em questão.

Microscopicamente, em fragmentos do

ovário esquerdo observou-se, dentro da

massa tumoral, áreas com diferentes

padrões histológicos, sendo uma delas

formada por grupos de células epiteliais

organizadas em ácinos, semelhante a

parênquima pancreático. Havia ainda

extensa área de padrão semelhante a

tecido neural, com neurópilo, composto

principalmente de neurônios e células da

glia. Na periferia do fragmento, havia

componentes mesenquimais que

incluíam ilhas de tecido ósseo e adiposo.

Foi atribuído o diagnóstico de teratoma

O teratoma é neoplasia incomum em

porquinhos-da-Índia e a remoção cirúrgica

do teratoma é a terapia de escolha e deve

ser acompanhada de ovariohisterectomia.
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Figura 1. À esquerda, ovário esquerdo em evidência 

com aumento de tamanho. À direita, imagem à 

microscopia de luz mostrando tecidos bem 

diferenciados originados de diferentes camadas 

germinativas. 100x, HE.


