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INTRODUÇÃO 
Os tumores ovarianos são classificados de acordo com a origem em: 

epiteliais, germinativos, estromal dos cordões sexuais e mesenquimais. 

Os tumores de origem germinativa são classificados em: disgerminoma, 

teratomas e teratocarcinomas. Disgerminomas do sistema reprodutivo 

feminino são muito raros em ovários de répteis e foram relatados em duas 

tartarugas-mordedoras (Chelydra serpentina), em uma iguana-verde 

(Iguana iguana) e em uma tartaruga-de-ouvido-vermelho (Trachemys 

scripta elegans).  

Devido a escassez de trabalhos sobre esses tumores, este relato tem 

como objetivo descrever os aspectos radiográficos e ultrassonográficos de 

um caso de disgerminoma ovariano em uma iguana-verde, confirmado 

pelo exame histopatológico. 

 

RELATO DE CASO 
Foi atendida em um Hospital Veterinário uma iguana-verde, fêmea, de 

aproximadamente oito anos, apresentando inapetência, desidratação, 

apatia, necrose de cauda e abaulamento da cavidade celomática há 

aproximadamente três meses. Foram realizados exames hematológicos e 

nas hemácias foram constatadas anisocitose e policromasia, indicativos 

de anemia desencadeada por doença crônica. O animal foi encaminhado 

para a realização de exame radiográfico e foram realizadas projeções 

laterolateral (Fig.1-A) e dorsoventral (Fig.1-B) da cavidade celomática, 

que revelaram área radiopaca de contorno irregular, ocupando a porção 

média e caudal da cavidade celomática (setas), deslocando dorsalmente 

segmentos intestinais (asterisco).  

CONCLUSÃO 
As alterações encontradas nos exames radiográfico e ultrassonográfico 

foram essenciais para o diagnóstico diferencial de lesão neoplásica e 

para o direcionamento da paciente ao procedimento cirúrgico. Os 

achados clínicos, dos exames de imagem e histopatológicos são 

compatíveis com a ocorrência de disgerminoma, raramente relatados 

em iguanas e em outros répteis. 
 

 

 

Figura 2 - Imagem ultrassonográfica de cavidade celomática de Iguana iguana: 

Nota-se massa heterogênea de grandes dimensões contendo áreas cavitárias de 

conteúdo hipoecogênico a anecogênico (cistos).  

Figura 3 – Imagem macroscópica do ovário da Iguana iguana cujo aspecto era de 

massa tecidual de contornos irregulares e neoformações coalescentes recobertas 

por membrana delgada, na qual ocupava grande parte da cavidade celomática.  Figura 1 – Imagens radiográficas de Iguana iguana, nas projeções laterolateral 

esquerda (A) e dorsoventral (B): Presença de área radiopaca de contorno irregular 

(setas), ocupando a porção média e caudal da cavidade celomática, deslocando 

dorsalmente segmentos intestinais (*).  
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A paciente foi encaminhada para o exame ultrassonográfico da cavidade 

celomática, onde foi observada uma massa de aspecto heterogêneo e de 

grandes dimensões (aproximadamente 10 cm x 8 cm), com áreas 

cavitárias de conteúdo hipoecogênico a anecogênico (cistos) (Fig.2), não 

sendo possível determinar a sua relação com os órgãos adjacentes. 

O animal foi encaminhado para cirurgia de emergência para realização 

de  caudectomia e laparotomia exploratória, na qual foi identificada uma 

massa tecidual de contornos irregulares e neoformações coalescentes 

recobertas por uma membrana delgada, ocupando grande parte da 

cavidade (Fig.3). A estrutura foi completamente removida e enviada para 

exame histopatológico, no entanto, a paciente veio a óbito por 

complicações pós-cirúrgicas. Microscopicamente, o parênquima 

ovariano estava difusamente substituído por neoplasia infiltrativa, não 

encapsulada e mal delimitada, composta por células poligonais 

justapostas. Anisocariose, anisocitose e pleomorfismo celular eram 

moderados e havia 14 figuras de mitose em 10 campos na objetiva de 

40x. As células neoplásicas eram morfologicamente similares às células 

germinativas ovarianas e as áreas de proliferação neoplásica 

alternavam-se com focos extensos de hemorragia e necrose. 
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