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Tumores de mastócitos são a segunda 

neoformação mais frequente em felinos, 

geralmente localizados na região de 

cabeça, como nódulo solitário ou 

múltiplos. As características 

morfológicas associadas a malignidade, 

como pleomorfismo e crescimento 

infiltrativo, confere comportamento 

maligno. No entanto, pode ser agressivo 

e culminar em metástases nodais ou 

viscerais. O presente resumo objetiva 

relatar um caso de mastocitoma 

metastático em felino.  

Introdução 

Figura 1. Mastocitoma cutâneo e esplênico de gata, SRD, 

13 anos. A – Neoplasia de mastócitos em derme 

profunda, pouco delimitada (seta) (4X, HE). B - Em 

maior aumento, observa-se células de citoplasma amplo 

com fina granulação fracamente basofílica, e figura de 

mitose (seta) (10X, HE). C – Mesma lesão, corada em 

Giemsa, mostrando intensa granulação metacromática 

(100X).  D - Baço da mesma paciente, mostrando células 

neoplásicas com intensa granulação metacromática 

(100X, Giemsa).  

Foram encaminhadas ao laboratório, 

amostras de orelha e baço de uma gata, 

SRD, com 13 anos idade. 

Macroscopicamente, a orelha media 

6,1x5,4x1,7 cm e apresentava uma área 

ulcerada, de 3,5 cm de diâmetro, que ao 

corte, era homogênea, amarelada e macia; 

baço recebido inteiro, medindo 

8,2x2,5x1,0 cm com múltiplos nódulos, 

de milimétricos a 0,7 cm diâmetro, 

homogêneos, brancos e macios. Ambos 

foram clivados e encaminhados para 

processamento e coloração de rotina. 

Relato de Caso 

Os achados histopatológicos e 
histoquímicos confirmaram mastocitoma 
cutâneo e esplênico em felino. 
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Pleomorfismo, celular e nuclear discretos, 

foram observadas três figuras de mitoses 

em 10 campos de maior aumento (40x), 

além de células binucleadas e eosinófilos 

(Fig. 1B). Estas mesmas células eram 

observadas na polpa vermelha do baço, 

formando agregados nodulares de 

diferentes tamanhos. Coloração de 

Giemsa foi realizada e evidenciou-se 

intensa quantidade de grânulos 

metacromáticos no citoplasma das células 

neoplásicas (Fig. 1C e D).  

Resultados 

À avaliação microscópica, a pele revelou 

na derme profunda neoplasia de células 

redondas, pobremente delimitada, não 

encapsulada, densamente celular, 

infiltrativa, em padrão sólido, com 

delgado tecido fibrovascular (Fig. 1A). As 

células apresentavam citoplasma amplo, 

de limites bem definidos, com fina 

granulação fracamente basofílica. Os 

núcleos eram redondos, com cromatina 

frouxa e um nucléolo evidente.  
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