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O astrocitoma é uma neoplasia primária

do sistema nervoso central. São

classificados morfologicamente como

difusos, anaplásicos e glioblastoma

multiforme, em graus que variam de I a

IV. Todos são malignos e o grau de

malignidade é inversamente relacionado a

diferenciação. O objetivo do trabalho é

relatar um caso de astrocitoma anaplásico

grau III em um canino, diagnosticado de

forma clinica através dos sinais clínicos,

exames de imagem e necropsia com

posterior classificação histopatológica.

Introdução

Foi submetido a necropsia, um canino,

fêmea, Border Collie, 12 anos com head

tilt, nistagmo rotacional, déficit

proprioceptivo dos membros torácico e

pélvico direitos, estado de consciência

oscilante e episódios de convulsão. Na

tomografia, havia presença tumoral em

região de córtex frontal.

Com base nos achados histopatológicos

foi possível estabelecer o diagnóstico de

astrocitoma anaplásico grau III.

Relato de Caso

Considerações Finais

Resultados
Na região do córtex frontal, observou-se

aumento de volume com aproximadamente

2,0 cm de diâmetro. Microscopicamente

observou-se proliferação neoplásica das

células da glia, altamente celular, não

encapsulada, pobremente demarcada e

invasiva. As células variam de fusiformes a

poligonais (Figura 1) com limites celulares

distintos e citoplasma amplo, eosinofílico,

por vezes granular. O núcleo era grande,

arredondado, periférico, e com nucléolos

evidentes. Anisocitose, anisocariose,

pleomorfismo celular e nuclear (Figura 2)

eram acentuados, com presença de até 4

figuras de mitoses por cga.

Figura 2. Astrocitoma anaplásico em canino. Células

evidenciando anisocitose, anisocariose e pleomorfismo

nuclear e citoplasmático, HE 40X.

Figura 3. Astrocitoma anaplásico em canino. Área de

malácea com eosinofilia tecidual com presença de núcleos

picnóticos (seta), envolta por células neoplásicas, HE 40X.

Por vezes células gigantes multinucleadas

e áreas serpentiformes de malácea (Figura

3) eram observadas.

Figura 1. Astrocitoma anaplásico em canino. Evidenciação

das células neoplásicas fusiformes, núcleos grandes e

citoplasma eosinofílico, HE 40X.
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