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Osteossarcoma é uma neoplasia óssea

maligna, com padrões histológicos

diversificados, podendo ser classificado em:

osteoblástico, condroblástico, fibroblástico,

teleangectásico, indiferenciado e de células

gigantes (Pimenta et al., 2013). Apenas 25%

dos osteossarcomas caninos se originam de

ossos do esqueleto axial e destes,

aproximadamente 50% ocorrem na cabeça

(Thompson & Dittmer, 2017). Com objetivo

de contribuir com a casuística literária relata-

se o caso de uma cadela, Labrador, 8 anos.

Introdução

A paciente apresentava uma massa de

crescimento progressivo, na região dorsal

cabeça, medindo 13x10cm (Figura 1). Após a

exérese cirúrgica, a amostra foi fixada em

formol 10% e encaminhada para o laboratório

de anatomia patológica da OHV.

Macroscopicamente era irregular, dura,

brancacenta e entremeada por áreas

avermelhadas. Fragmentos foram processados

rotineiramente e corados com Hematoxilina e

Eosina. .
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Na avaliação histopatológica observaram-se

padrões distintos, com três subtipos de

classificação (Figura 2). O padrão fibroblástico

era caracterizado por proliferação de células

fusiformes, com anisocariose marcante e

citoplasma indistinto, entremeado com fibras

eosinofílicas. Essas células se organizavam ao

acaso. Em outras regiões evidenciou-se padrão

osteoblástico pobremente produtivo, com células

cúbicas a estreladas, associadas com material

granular basofílico (intensa mineralização). Já

em uma terceira área observou-se padrão

condroblástico, com condrócitos bem

diferenciados submersos em matriz levemente

basofílica. As características supracitadas foram

compatíveis com osteossarcoma misto. É um

neoplasma agressivo. Contudo, a sobrevida dos

pacientes com osteossarcomas em esqueleto

axial é melhor (Thompson & Dittmer, 2017).

Osteossarcoma misto é uma classificação

incomum. São neoplasmas localmente invasivo e

altamente metastático. Deve-se salientar,

portanto, que o diagnóstico precoce, com

tratamento adequado, pode interferir na evolução

e sobrevida do paciente.
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Figura 1. massa de crescimento progressivo, na região

dorsal cabeça, medindo 13x10cm

Figura 2. Osteossarcoma misto. A) Padrão fibroblástico. B)

Padrão osteoblástico, célula gigante multinucleada (seta). C)

Notar células gigantes multinucleadas. D) Padrão

condroblástico. Canino. Nódulo em cabeça. Coloração de

hematoxilina e eosina.
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