
Uma cadela Shih-Tzu, de 5 anos de idade,

pelagem branco-caramelo, foi encaminhada

para atendimento clínico, no município de

Belo Horizonte, por apresentar um nódulo

em cavidade oral há pelo menos 20 dias. O

animal não apresentou alterações de

comportamento, apetite, dor ou dificuldade

na mastigação. Durante a avaliação clínica,

observou-se que havia nódulo circular,

macio, medindo aproximadamente 2,0cm

de diâmetro, recoberto por mucosa, na

região jugal superior esquerda, com bordas

precisas e moderada mobilidade (Figura 1).

Lesões proliferativas na cavidade oral são relativamente frequentes em carnívoros

domésticos, sendo a maioria benignas. O lipoma é uma neoplasia mesenquimal benigna

composta por adipócitos, de crescimento lento e assintomático. A mucosa jugal é a

parte da cavidade oral correspondente às bochechas. Os lipomas são raramente

diagnosticados na cavidade oral de humanos, porém quando relatados acometem com

maior frequência a mucosa jugal. Até o momento, não há relatos de lipoma na mucosa

jugal de cães.
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RELATO DO CASO

O nódulo foi submetido à punção aspirativa

por agulha fina (PAAF) e a análise

citológica evidenciou numerosas hemácias,

glóbulos de gordura e tecido adiposo

unilocular, o que permitiu o diagnóstico

presuntivo de Lipoma. A paciente foi

submetida à cirurgia para exérese do

nódulo e análise histopatológica posterior.

Macroscopicamente, o nódulo media 2,3 x

1,5 x 1,2 cm, era bege claro, macio,

homogêneo e untuoso. À análise

histopatológica, ele era composto por tecido

adiposo unilocular, nodular, bem

diferenciado, sem alterações significativas

(Figura 2).

Figura 1: Nódulo circular e macio em
mucosa jugal de cão (seta).

Figura 2: Fotomicrografias do nódulo em mucosa
jugal representada por tecido adiposo unilocular
bem diferenciado.

A descrição do Lipoma na mucosa jugal desse paciente é uma importante contribuição

para veterinários e patologistas, pois acrescenta uma nova opção de diagnóstico

diferencial para nódulos presentes na cavidade oral de cães.
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