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As neoplasias são enfermidades

prevalentes em diversos vertebrados,

inclusive aquáticos (ROCHA et al.,

2017). As neoplasias cutâneas

representam o tipo mais frequente

relatado em espécies de peixes e

geralmente são classificados como

benignos, no entanto, a recidiva é

comum se a excisão completa não for

alcançada (STEVENS et al., 2017).
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Figura 4: As células mesenquimais são pequenas,

apresenta formato fusiforme, citoplasma indistinto,

núcleo alongado com nucléolo não evidente . HE, 20x.

Figura 3: Observa-se proliferação neoplásica de

células mesenquimais levemente celular. HE, 4x

Figura 1: Peixe Kinguiu apresentando neoplasia

periocular. Figura 2. Neoformação após remoção

cirúrgica

Conclui-se que neoplasias mesenquimais

como o mixoma, podem ocorrer em

peixes ornamentais como Kinguiu e que

o atendimento clínico e cirúrgico

precoce, são de fundamental importância

para o prognóstico e sobrevivência dos

peixes acometidos.
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Um peixe Kinguiu (Carassius auratus)

foi atendido com histórico de aumento

de volume em região periocular, notado

há cerca de um mês. Durante a

avaliação confirmou-se a presença de

uma neoformação pedunculada na

região periocular medindo 0,9 x 0,4 cm

e de consistência macia. Como

tratamento foi indicado a exérese da

neoformação e posteriormente,

encaminhamento para histopatologia

(figuras 1 e 2).
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