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O corno cutâneo é uma protrusão cutânea caracterizada pela

proliferação cônica de queratina, avascular, indolor, encontrado

majoritariamente na pele de membros, glândula mamária, saco

escrotal e cabeça. É raro em cães e gatos e já foi associado a

infecções por papilomavírus e o vírus da leucemia felina (FeLV),

além de carcinoma de células escamosas e queratose actínica. Na

maioria dos casos, é uma lesão benigna, mas pode ocorrer

concomitante com alterações pré-malignas ou malignas. Diante

disso, o objetivo deste resumo foi descrever as características

morfológicas de dois casos de corno cutâneo.

Relatos do caso

Resultados

Na análise histopatológica do primeiro caso, observou-se, na

derme profunda, folículo dilatado e abalizado por múltiplas

camadas de epitélio pavimentoso estratificado, preenchido por

material lamelar, queratinizado e eosinofílico (Figura 2). Já no

segundo caso, observou-se proliferação epidermal bem

diferenciada com acentuada hiperceratose ortoceratótica,

hipergranulose, acantose e hiperplasia da camada basal, a qual

apresenta numerosas invaginações papilares digitiformes.

Foram recebidas pelo laboratório Biopsie, Recife-PE, duas

amostras: a primeira de uma gata, 5 anos, fêmea, SRD, com

crescimento exofítico de formato cônico, na região cervical

dorsal, com 3,5 cm, branco amarelado, firme e discretamente

irregular (Figura 1). A segunda amostra era de um cão, 8 meses,

macho, Beagle, com neoformação córnea no coxim plantar

médio, medindo 1,4 x 1,3 x 0,6 cm, restrita a porção epidérmica

e sólido ao corte.
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Conclui-se que o caso da gata tratava-se de uma hiperplasia

infundibular folicular focal acentuada e o do cão, de uma

acantose e ortoqueratose focalmente extensa acentuada. Ambos

caracterizando o diagnóstico de corno ou chifre cutâneo,

associados a uma formação benigna, com bom prognóstico. Cabe

ressaltar, que mesmo com características macroscópicas típicas, é

importante a realização da histopatologia para identificar

características de malignidade associadas.

Figura 1. Fragmento de corno cutâneo do caso relatado, medindo

aproximadamente 2.5 cm de comprimento, contendo pele pilosa, com

formato cônico, amarelada e firme. Foto: Laboratório Biopsie
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Figura 2. Fotomicrografias de corno cutâneo, 40x, Hematoxilina e

eosina. A-B Pele pilosa apresentando na derme profunda folículo

dilatado e delimitado por várias camadas de epitélio estratificado

pavimentoso e queratinizado. C-D Material lamelar, eosinofílico e

queratinizado preenchendo folículo dilatado. Na periferia há algumas

glândulas sebáceas e sudoríparas sem alterações. Fotos: Laboratório
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