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O melanoma é uma neoplasia maligna de

origem melanocítica que corresponde a

neoplasia ocular primária mais

frequentemente diagnosticada em cães.

Normalmente acomete cães machos a partir

de oito anos e a predisposição racial não está

comprovada. Os melanomas oculares

raramente são localizados na coróide. Além

disso, nas neoplasias intra-oculares,

metástases são raras.

INTRODUÇÃO

Um canino, fêmea, sem raça definida, com

12 anos, foi encaminhado para um hospital

veterinário com histórico de procedimento

cirúrgico efetuado no olho esquerdo há dois

meses, devido a um aumento de volume na

região. Porém, mesmo após o procedimento

cirúrgico, a região ocular permaneceu

edemaciada e com secreção sanguinolenta,

além de prostração, febre, inapetência e

êmese. No exame clínico os parâmetros

estavam normais, exceto pela apatia,

hipotensão e mucosas hipocoradas. Durante

o período internado foram efetuados

hemograma, bioquímicos, radiografia e

ultrassonografia e o estado mental evoluiu

para estupor. Em razão disso, o animal foi

eutanasiado e encaminhado para exame de

necropsia.

No exame bioquímico havia leve anemia e

aumento de ureia, cloro e creatinina. Na

radiografia facial foi visibilizado volume com

densidade de tecido mole em região orbital

esquerda sem comprometimento ósseo. Na

ultrassonografia observou-se formação

nodular densa. Macroscopicamente na

necropsia, havia massa enegrecida no olho

esquerdo (Figura 1), pulmão, rins, coração e

quiasma óptico (Figura 2).

São escassos os relatos de melanoma ocular

em coróide em cães. Observaram-se

características incomuns nesse caso de

melanoma ocular metastático, sendo de

grande importância sua descrição, bem como

a relevância da necropsia e da histopatologia

para conclusão do diagnóstico.
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Na histopatologia, o globo ocular continha

proliferação neoplásica de melanócitos que se

estendia por toda coróide e retina com

degeneração multifocal. Essas células

neoplásicas são poliédricas, com citoplasma

amplo, bem delimitado, contendo grande

quantidade de pigmento dourado à castanho-

claro. A metástase de melanoma foi

encontrada no pulmão, quiasma óptico, rim e

coração.
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Figura 2: Metástases do melanoma ocular. A. Pulmão com

difusos pontos enegrecidos. B. Nódulo enegrecido, firme

e irregular em topografia do quiasma óptico.
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Figura 1: Melanoma ocular. A. Massa enegrecida no globo

ocular esquerdo. B. Superfície ao corte do globo ocular

esquerdo.


