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Os lipomas são neoplasias comuns em

cães, compostos por adipócitos

proliferados da gordura regional,

benignos e incomuns em dígito. A placa

acrocordonosa é formada de pólipos

fibroepiteliais exofíticos e pedunculados,

com hiperplasia da epiderme. Esta pode

ocorrer nos pontos de pressão, como nos

membros e raramente é relatada em cão.

Este estudo descreve a ocorrência de

lipoma não infiltrativo e formação de

placa acrocordonosa em dígito de cão.
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A raridade da localização do lipoma em

dígito e relatos infrequentes de placa

acrocordonosa justificam a necessidade

da descrição.

Relato de caso

Conclusão
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Canino, macho, 7 anos de idade, sem

raça definida, com tumoração em dígito.

Após remoção cirúrgica, o material foi

encaminhado para histopatologia.

Resultados

A formação globosa envolvia as falanges

do membro pélvico direito, media

5,6x4,4x3,2cm e continha projeções

exofíticas epidérmicas (Figura 1). Ao

corte, era macia, de aspecto untuoso,

superfície sólida e esbranquiçada

A microscopia revelou proliferação de

adipócitos maduros sem atipias,

entremeados em delgada trama de tecido

conjuntivo, sem infiltração na

musculatura adjacente. Na derme

superficial, havia leve infiltrado

inflamatório mononuclear. A epiderme

sobrejacente apresentou acantose (Figura

2), configuração digitada e erosões focais

com formações de crostas serocelulares.

A histopatologia diagnosticou como

lipoma, não infiltrativo com formação de

placa acrocordonosa.
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Figura 1: Dígito: formação globosa recoberta

por epiderme íntegra. Distalmente, nota-se

projeções exofíticas multifocais a coalescentes e

enegrecidas.

Figura 2: Pele: proliferação de adipócitos

neoplásicos benignos à esquerda e acentuada

acantose epidérmica à direita. No centro, há

colágeno maduro e vascularização. HE, obj. 4x.


