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O condrossarcoma extra-esquelético é uma neoplasia

maligna de condrócitos no qual é observada uma

proliferação de células malignas apresentando diferenciação

condroide, mas sem associação com o sistema esquelético,

sendo o acometimento de tecidos moles incomum (Durham

et al., 2008). Histologicamente é classificado em mixóide e

mesenquimal. O mixóide ocorre no sistema esquelético e é o

segundo tumor ósseo primário mais frequente em cães. A

forma mesenquimal, ocorre em tecidos moles, possui

etiologia desconhecida e é rara em animais domésticos,

sendo descrita em cães, bovinos, equinos e felinos

(Romanucci et al., 2005). Nesta espécie há relatos da

ocorrência como uma forma de sarcoma pós- vacinal ou

trauma (Guim et al., 2014).
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Figura 1. A e B) Proliferação neoplásica de condrócitos
atípicos em tecido cutâneo H.E. 20x e 40x.

Material e Métodos

≅ 60% do fragmento acometido por

lesão neoplásica hipercelular,

homogênea, não demarcada, não

encapsulada, que infiltra e substitui a

derme profunda e hipoderme.

Caracterizada por aglomerado de

condrócitos atípicos, de citoplasma

amplo, claro, núcleo ovalado, por vezes

duplo, cromatina pontilhada nucléolo

único. O pleomorfismo celular era

moderado, com cinco mitoses em 10

campos de maior aumento (400x). Em

meio a neoplasia, havia deposição de

material mixoide e áreas de necrose

(Fig. 1 A e B).

Diante dos achados histopatológicos, firmou-se o

diagnóstico de condrossarcoma extra-esquelético com

acometimento primário cutâneo em um felino. Ressalta-

se que na amostra analisada não foram encontrados

indícios de sarcoma associado a vacinação como, por

exemplo, infiltrado de linfócitos peritumoral ou

macrófagos com material amorfo no citoplasma.
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