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O tumor de células germinativas da região suprasselar é um neoplasma raramente relatado

em cães. Este neoplasma pode ser originário da transformação da população residente normal

de células germinativas, de células germinativas ectópicas derivadas do desenvolvimento ou

de células germinativas que migraram para o sistema nervoso central no final do

desenvolvimento. Normalmente, essas células são eliminadas por mecanismos imunológicos,

mas sobrevivem podem ter transformação neoplásica.

INTRODUÇÃO

Um cão fêmea, sem raça definida, de 5 anos de idade, foi encaminhada para o Hospital

Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, após a morte, com histórico de ptose

palpebral no olho direito e midríase, que evoluíram, em dois dias para pressão da cabeça

contra objetos e convulsões.

Os achados microscópicos e imunoistoquimicos possibilitaram o diagnóstico de tumor de

células germinativas suprasselar (germinoma), sendo que a compressão gerada pela

neoplasia justifica os sinais neurológicos relatados.
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TUMOR DE CÉLULAS 

GERMINATIVAS SUPRASSELAR EM 

UM CÃO

Macroscopicamente, na região ventral do encéfalo, se estendendo desde os núcleos da base

até o mesencéfalo, havia um nódulo de 2,5 x 2,5 x 3,5 cm, esbranquiçado e friável. Ao corte,

era irregular, macio e esbranquiçado com áreas vermelho-escuras.
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FIGURA 1: a) Compressão e invasão do parênquima cerebral por neoplasia expansiva, não

encapsulada e mal delimitada, composta por células redondas a poliédricas, por vezes com

aspecto hepatoide, HE. b) Citoplasma eosinofílico e moderadamente amplo, frequentemente com

vacúolos esféricos bem delimitados. As células neoplásicas tinham núcleos ovais e centrais, com

cromatina finamente pontilhada e um a dois nucléolos evidentes, HE. c) Marcação positiva por

α-fetoproteina. d) Marcação positiva por citoqueratina AE1/AE3.


