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Introdução

Tumores ósseos primários são raros em felinos, afetam

principalmente animais idosos e apresentam predileção pelo

esqueleto apendicular. Dentre esses, o osteossarcoma (OSA) é

o mais comum nessa espécie, porém sua prevalência é menor

quando comparada com cães. O OSA felino consiste em uma

lesão óssea agressiva e os membros pélvicos são afetados

mais frequentemente que os membros torácicos. A presença

de osteóide diferencia o OSA das demais neoplasias ósseas

malignas não osteogênicas. A aparência radiográfica do OSA

felino foi relatada como principalmente osteolítica, porém a

natureza infrequente desse tumor torna difícil a caracterização

do espectro radiográfico. O exame radiográfico pode ser

utilizado para guiar punção por fragmento ósseo que permite

análise histopatológica para o diagnóstico definitivo do OSA.

Como a imagem radiográfica é estática o procedimento deve

ser realizado em dois momentos: um para identificar o local da

punção e outro para identificar se a agulha de biópsia está

corretamente posicionada. De qualquer forma, o OSA deve ser

suspeitado na presença de lesões ósseas metafisárias

monostóticas agressivas no gato. A metástase pulmonar em

felino por OSA é menos comum que em caninos.

Objetivo

Relato de Caso

Conclusão

O tutor procurou atendimento médico veterinário em função da

dificuldade de locomoção e aumento de volume em membro

pélvico esquerdo (MPE). Foram solicitados exames de

hemograma, bioquímica, radiografia torácica (projeção lateral

esquerda, lateral direita e ventrodorsal) e de MPE, em região de

fêmur e tíbia proximal (projeções mediolateral e craniocaudal).

Ao exame radiográfico, notou-se em fêmur, tíbia e fíbula

proximal esquerdos, presença de extensa lesão óssea

agressiva, heterogênea, com áreas de lise e esclerose óssea

(Figura 1). Também foi realizada radiografia torácica para

pesquisa de metástase pulmonar que não detectou sinais

radiográficos sugestivos de tal alteração (Figura 2).

Posteriormente foi realizada cirurgia de amputação de MPE e

encaminhada amostra para análise histopatológica, na qual o

diagnóstico definitivo foi osteossarcoma fibroblástico com

margens cirúrgicas e linfonodo adjacente livres de malignidade.

O objetivo do presente relato é descrever alterações em exame

radiográfico de fêmur esquerdo de um felino com

osteossarcoma fibroblástico, sem raça definida, de um ano de

idade e castrado.
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Apoio:

Conclui-se que a radiografia é fundamental para triagem

diagnóstica por ser um exame de fácil acesso, baixo custo e

adequado para avaliação óssea. A baixa incidência na espécie

felina de osteossarcoma fibroblástico, assim como a idade do

paciente e a agressividade da lesão no presente relato

justificam a sua relevância.

Figura 2: Radiografia de tórax nas projeções lateral esquerda (A), lateral direita (B) e ventrodorsal (C) de gato

de um ano de idade. Não foram notadas alterações sugestivas de metástase pulmonar.

Figura 1: Radiografia mediolateral (A) e craniocaudal (B) do membro pélvico esquerdo de gato com um ano

de idade. Nota-se em fêmur, tíbia e fíbula proximal esquerdos presença de extensa lesão óssea agressiva,

heterogênea, com áreas de lise e esclerose óssea.


