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RELATO DE CASO

Em cães, as neoplasias orais geralmente são malignas e
dentre elas, o osteossarcoma é considerado o quarto tumor
não odontogênico mais comum, sendo caracterizado como
neoplasia óssea primária maligna com produção osteóide
por osteoblastos neoplásicos.

RESULTADOS

Um cão, fêmea, sem raça definida, 10 anos, 13,1 kg,
atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Franca
com nódulo na cavidade oral. No exame físico, o nódulo
mediu 2,0 x 0,5 x 0,3 cm de diâmetro, próximo ao dente
quarto pré-molar maxilar direito e com discreto
envolvimento do palato duro, coloração avermelhada,
arredondado, consistência firme, não ulcerado, aderido e
com evolução não progressiva (10 dias). Os exames
complementares estavam na normalidade para a espécie. O
paciente foi submetido à exérese excisional do nódulo,
seguida da coleta de fragmentos para histopatologia.

CONCLUSÃO
Baseado no caso relatado, é possível inferir que, apesar de
maligno e invasivo, o osteossarcoma maxilar quando
diagnosticado e tratado precocemente pode não causar
comprometimentos sistêmicos, o que favorece a qualidade de
vida e sobrevida dos acometidos.

O exame histopatológico revelou a submucosa com
proliferação neoplásica maligna invasora de células
mesenquimais em permeio a formação de trabéculas ósseas
com osteoblastos neoplásicos caracterizados por citoplasma
eosinofílico mal delimitado, núcleo redondo a oval,
cromatina frouxa e nucléolos evidentes. Ademais, moderada
anisocitose, anisocariose e pleomorfismo celular com
presença de 47 figuras de mitose em dez campos de maior
aumento. Ainda, a mucosa oral com extensas áreas de
ulceração recobertas com material necrótico, inflamação
neutrofílica e hemorragia intercaladas por áreas de
hiperplasia de mucosa, sugerindo o diagnóstico de
osteossarcoma osteoblástico oral de segundo grau.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO
Diante da alta incidência e dos comprometimentos locais e
sistêmicos que o osteossarcoma maxilar pode predispor em
cães, mormente os respiratórios, aliado ao alto índice de
invasividade e recidiva, o presente relato objetivou
descrever o presente caso.

Osteosssarcoma oral, cão. A: Cavidade oral com nódulo próximo ao dente
quarto pré-molar maxilar direito, de coloração avermelhada, superfície lisa,
arredondado, consistência firme, não ulcerado, aderido. B, C, D:
Fotomicrogradia revelando proliferação neoplásica maligna de osteoblastos
em meio a formação de trabéculas ósseas.
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