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Introdução

Considerações finais

Melanoma é a neoplasia maligna de melanócitos

relativamente comum em cães com mucosa

pigmentada, correspondendo entre 30 a 40% das

neoplasias em cavidade oral nessa espécie. A forma

clássica da lesão caracteriza-se por proliferação

celular atípica com intensa pigmentação, já na forma

indiferenciada haverá baixa ou ausência pigmentar

e, em alguns casos, metaplasia. O desenvolvimento

da metaplasia no melanoma não está

completamente elucidada, porém acredita-se que as

células indiferenciadas sejam capazes de produzir

matriz extracelular atípica, como cartilagem e osso.

O presente trabalho tem o objetivo de relatar um

caso de melanoma com metaplasia cartilaginosa em

um cão diagnosticado através do exame

histopatológico.
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A análise demonstrou completa desconfiguração

histológica tissular por lesão neoplásica,

densamente celular, não demarcada, não

encapsulada e infiltrativa, à custa de pacote

coeso, pigmentado e sustentado por delgados

feixes fibrovasculares.

Foi recebido no Laboratório HistoPato um frasco

contendo dois fragmentos gengivais submersos

em formol a 10% de uma paciente canina,

fêmea, de 12 anos de idade e da raça Shih-Tzu.

Os fragmentos mediam 0.2cm de diâmetro e 0.6

x 0.4 x 0.4cm, eram firmes, regulares, com as

superfícies mucosa e de corte amarronzadas. O

material foi histoprocessado de forma rotineira e

corado com Hematoxilina & Eosina (H&E), com

posterior análise em microscópio óptico.

As células são fusiformes a ovaladas, com

citoplasma definido, contendo pigmentação

moderada, núcleo arredondado com cromatina

dispersa, nucléolos duplos, pequenos e

evidentes. O pleomorfismo era moderado, não

havia mitose em 10 campos/400x e os possíveis

vasos estavam livres de neoplasma. Em meio ao

neoplasma havia bloco cartilaginoso bem

diferenciado compacto focalmente extenso. Os

vasos estavam livres, mas as margens estavam

comprometidas pelo neoplasma.

O exame histopatológico foi indispensável para o

diagnóstico definitivo do paciente e na caracterização

da metaplasia, sendo este um achado pouco descrito

na literatura.
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