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INTRODUÇÃO

O condroma extra esquelético é uma

neoplasia mesenquimal maligna rara que se

origina de células da cartilagem e contém

variável matriz condroide sem associação

com o sistema esquelético. Sua causa é

desconhecida, porém é possível que ocorra

como uma forma de sarcoma pós-vacinal em

felinos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi encaminhado ao Laboratório de

Patologia Animal (LAPAN) da UFMT –

Sinop, para exame histopatológico, um

nódulo subcutâneo medindo 0,8cm x 1,1cm,

de formato circular, com aspecto sólido, e cor

esbranquiçada. Esse fragmento foi removido

cirurgicamente da pele da região latero

ventral do membro pélvico esquerdo de um

felino de 13 anos de idade, sem raça definida.

Segundo o proprietário, o nódulo surgiu há

aproximadamente 30 dias, com crescimento

lento e mais acelerado nos últimos 15 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico de condroma extra esquelético foi

estabelecido baseado nas características

histopatológicas da neoplasia. Essa é uma

neoplasia rara em gatos e tem sido descrita

associada à lesão pós-vacinal. Entretanto nesse

caso, não havia histórico de administração de

vacina ou qualquer medicamento injetável, além

disso, o local da lesão não é típico para

administração de injetáveis.

Projeto realizado com Apoio: UFMT/PROCEV/CODEX

Na avaliação histopatológica foi observado

em derme, neoplasia de células

mesenquimais, expansiva formando ninhos

bem delimitados, envoltos por cápsula

fibrovascular (figura 1), formada por

condrócitos homogêneos não atípicos,

envoltos por acentuada quantidade de matriz

cartilaginosa (Figura 2). Havia ocasional

polimorfismo, caracterizado por anisocitose.

Na camada da derme superficial havia ainda

leve infiltrado inflamatório mononuclear

multifocal.

Figura 1: Condroma extra esquelético em gato. Fotomicrografia da pele.Epiderme e
derme superficial intacta. Em derme profunda, circundado por capsula fibrosa há
condrócitos homogêneos, envoltos por acentuada quantidade de matriz
cartilaginosa. H&E, aumento de 10x.

Figura 2: Condroma extra esquelético em gato. Fotomicrografia da pele. Ilha
neoplasica composta por condrócitos homogêneos não atípicos, envoltos por
acentuada quantidade de matriz cartilaginosa. H&E, aumento de 10x.
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