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Melanoma é uma neoplasia maligna de

melanócitos comum em cães e incomum

em outras espécies domésticas. Existem

relatos ocasionais em aves domésticas e

selvagens na literatura consultada.

Introdução

Uma carcaça de gaivotão (Larus

dominicanus), fêmea, adulto, magro e em

bom estado de conservação foi encontrada

no município de Itaguaí/RJ durante o

monitoramento regular executado pela

equipe do Projeto de Monitoramento de

Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) – uma

atividade desenvolvida para o atendimento

de condicionante do licenciamento

ambiental federal, conduzido pelo IBAMA,

das atividades da Petrobras de produção e

escoamento de petróleo e gás natural na

Bacia de Santos e encaminhada ao Centro

de Reabilitação e Despetrolização de

Animais Marinhos de Angra dos Reis. A

necropsia padronizada foi realizada e as

amostras para avaliação histopatológica

foram colhidas e fixadas em solução de

formalina a 10%.

Ao exame macroscópico, observaram-se

áreas enegrecidas em fígado, pulmões, rins,

ovários, gradil costal (figura 1) e sacos

aéreos. À avaliação histopatológica do

fígado observou-se uma neoplasia

densamente celular, infiltrativa e não

encapsulada composta por melanócitos

pleomórficos distribuídos em manto

obliterando difusamente o parênquima.

Este é o primeiro relato de melanoma

metastático em gaivotão (Larus dominicanus).

O monitoramento de praias e a necropsia de

animais encalhados são ferramentas úteis no

diagnóstico de doenças infecciosas e não

infecciosas contribuindo significativamente no

aumento do conhecimento sobre a saúde de

animais aquáticos e a conservação do

ambiente marinho.

Relato de Caso

Resultados

Conclusão

As células frequentemente exibiam

grânulos enegrecidos intracitoplasmáticos,

binucleação, anisonucleose, anisocariose e

anisocitose acentuadas (figura 2).

Múltiplos focos compostos por células

apresentando as mesmas características

foram observados nos pulmões, ovários,

rins, baço e adrenal. Tais achados

morfológicos conduziram ao diagnóstico

de melanoma metastático.

Figura 1: Massa infiltrativa de coloração enegrecida

acometendo difusamente a musculatura do gradil costal.

Figura 2: Melanócitos neoplásicos exibindo

acentuada atipia e quantidade variável de grânulos de

melanina.


