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Acrocordon é um fibropapiloma

epitelial que pode surgir em dobras

naturais da pele como em região axilar,

perineal e em pálpebras. A etiologia do

acrocórdon ainda é incerta em cães,

embora a literatura sugira que traumas,

lesões crônicas ou furunculose já

tratadas podem ser fatores

predisponentes. Não apresenta

predisposição de sexo e animais com

mais de cinco anos de idade são os

mais acometidos. Macroscopicamente,

se apresentam como nódulos únicos a

múltiplos, exofíticos a pedunculados e

as lesões podem ocorrer no tecido

dérmico e epidérmico. O objetivo desse

resumo é relatar os aspectos

histopatológicos de um acrocórdon em

canino.

Introdução

Foi recebido para diagnostico

histopatológico um fragmento de pele

pilosa de um cão, fêmea, 13 anos, SRD,

sem histórico clinico

Dessa forma ressalta-se a importância da

inclusão do acrocórdon como diferencial

de alterações cutâneas, tendo em vista que

a investigação minuciosa possibilita um

tratamento adequado.

Relato de Caso

Considerações Finais

Resultados
Macroscopicamente, pele, pigmentada,

não ulcerada e medindo 4 x 1,5 x 0,7

cm. Ao corte era firme, com nódulo

medinho 0,8 cm de diâmetro maior,

esbranquiçado e homogêneo.

Microscopicamente observou-se

proliferação acentuada de tecido

conjuntivo fibroso bem diferenciado em

bandas grossas, mais organizado na

derme superficial e menos organizado

nas dermes média e profunda. A

epiderme sobrejacente apresentava

moderado espessamento multifocal

(acantose) (Figura 1).

Na derme havia infiltrado multifocal

moderado de linfócitos, macrofagos e

plasmócitos (dermatite). Nota-se

presença multifocal leve de melanócitos

bem diferenciados na derme superficial

(incontinência pigmentar). As glândulas

sudoríparas estavam moderadamente

dilatadas (ectasia) e havia proliferação de

glândulas sebáceas sem folículo piloso

associado (hiperplasia) (Figura 2) .

Figura 1: Corte histopatológico. Epiderme

sobrejacente apresentando acantose (asterisco),

melanócitos bem diferenciados na derme superficial

(incontinência pigmentar) (Ponta da flecha).

Aumento de 40x.

Figura 2: Corte histopatológico. Glândulas sebáceas

apresentando proliferação sem folículos pilosos

associado (hiperplasia) (asterisco). Aumento de 45x.
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