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RESUMO  

Introdução: O histiocitoma cutâneo canino (HCC) é uma neoplasia benigna, provocada 

pela proliferação das células de Langerhans, sendo que a causa de tal alteração, permanece 

ainda desconhecida. Acomete cães jovens, afetando as regiões de extremidade distal dos 

membros, face e orelhas, embora possa acometer outra região. O surgimento se dar como 

um nódulo solitário (geralmente entre um e três centímetros), indolor, formato arredondado, 

circunscrito, podendo ulcerar e regredir espontaneamente. O diagnostico definitivo é realizado 

através de citologia e/ou histopatologia. O tratamento cirúrgico é suficiente, na maioria dos 

casos. Objetivo: Objetivou-se relatar o sucesso do tratamento cirúrgico de HCC em uma 

cadela. Relato do caso: Foi atendida na Clínica Veterinária Paixão – Santa Maria, Brasília-DF, 

uma cadela da raça Buldogue Francês, de seis meses de idade. O histórico relatado foi o 

surgimento de um nódulo próximo do olho havia cerca de 12 dias. Ao exame, observou-se um 

nódulo arredondado, consistência firme, coloração rosada, alopécico, indolor, dimensões 

aproximadas de 0,4 x 0,3 x 0,4 centímetros, localizado nas dobras cutâneas da região entre 

o olho e narina. Optou-se por remoção cirúrgica do nódulo e, fazer exame histopatológico. Foi 

coletado sangue para realização de hemograma completo, alanina aminotransferase, 

creatinina. Além disso, realizou-se glicemia imediatamente antes da indução anestésica. Após 

a assepsia e colocação de panos de campo, realizou-se uma incisão elíptica ao redor do 

nódulo e a extirpação do mesmo. A sutura do tecido subcutâneo foi realizada com fio 

absorvível de poliglactina 910 número 4.0 (sutura de Swift). Para dermorrafia, utilizou-se fio 

de nylon 4.0 (sutura interrompida simples). O tratamento pós-operatório consistiu de 

meloxicam 0,1 mg/kg por via oral (VO) a cada 24 horas durante dois dias; cefalexina 15 mg/kg 
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VO a cada 12 horas durante sete dias; pomada oftálmica à base de sulfato gentamicina, 

hidrocortisona, vitaminas A e D (até a cicatrização total). Os pontos foram retirados 12 dias 

após o procedimento cirúrgico, a ferida encontrava-se na fase de remodelamento. Resultados 

e Discussão: Não houve alterações nos exames hematológicos e bioquímicos. Na avaliação 

histopatológica do fragmento enviado, observou-se presença de células redondas, pequenas, 

citoplasma moderado, eosinofílico, moderada relação núcleo:citoplasma (1:1), núcleo 

arredondado, por vezes indentados, único ou duplo, com cromatina dispersa, nucléolo único 

e evidente. Moderado pleomorfismo, com quatro mitoses em 10 campos/400x. Visualizou-se 

ainda, inflamação piogranulomatosa. Diante tais achados histopatológicos, definiu-se 

diagnóstico de HCC. Este é uma neoplasia benigna que pode ter regressão espontânea, mas 

o tratamento cirúrgico é mais rápido e efetivo, uma vez que a técnica cirúrgica tenha sido 

realizada com margem de segurança.  O prognóstico do dessa neoplasia é favorável. 

Conclusão: A paciente do presente relato teve cura total do HCC, com o tratamento cirúrgico. 

Ressalta-se que mesmo sendo um tumor benigno, o HCC requer acompanhamento clínico 

periódico do paciente, mesmo após a excisão cirúrgica de forma segura 
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