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INTRODUÇÃO
O mastocitoma é uma proliferação neoplásica de mastócitos e
a manifestação cutânea é a mais frequente, embora possa
ocorrer envolvimento visceral em alguns casos. A forma
visceral normalmente precede de uma lesão cutânea primária,
onde as principais alterações observadas são linfadenopatia,
esplenomegalia e hepatomegalia. Metástases são mais
frequentes em linfonodo regional, fígado e baço.

RELATO DE CASO

CONCLUSÃO
Mastocitomas em dígito tem caráter mais agressivo e apesar da
inexistência de mestástase no momento da amputação do dígito e
da alta taxa de sobrevida do animal em questão, o presente caso
corrobora a importância de acompanhamento e estadiamento do
paciente oncológico.

Figura 2: Fotomicrografia mastocitoma, massa em cavidade abdominal,
cão, revelando proliferação difusa de mastócito. A. Coloração HE. B.
Coloração especial Azul de Toluidina, Obj.40x.

Figura 1: Fotomicrografia mastocitoma no fígado. A) Observa-se
degeneração de hepatócitos (pontas das setas), acentuada quantidade de
mastócitos soltos (setas) e raros eosinófilos (*) , coloração HE, obj.40x. B)
Coloração especial com Azul de toluidina para evidenciação dos mastócitos.
Observa-se os grânulos colorados com maior intensidade, obj. 40x.

RESULTADOS
O hemograma demonstrou anemia normocítica normocrômica
não regenerativa e leucocitose por neutrofilia. Nos exames
bioquímicos, as enzimas hepáticas alanina aminotransferase
(ALT) e fosfatase alcalina (FA) demonstraram-se elevadas,
262,0 u/L e 1.8212,0 u/L respectivamente. Na ultrassonografia
foi observada uma massa de aproximadamente 8 cm de
diâmetro em lobo hepático. O paciente foi submetido
lobectomia hepática, porém evoluiu para óbito no pós
operatório. Na necropsia foi possível visualizar massa aderida
em assoalho pélvico de aspecto friável medindo
aproximadamente 18,0 x15,0 x 4,0 cm. e linfonodo poplíteo
esquerdo irregular, aumentado de volume e com perda de
arquitetura interna. A microscopia de todos os fragmentos
(hepático, massa e linfonodo) revelou proliferação neoplásica
maligna de células redondas com características compatíveis
com mastócitos, confirmado pela coloração especial Azul de
Toluidina, concluindo o diagnóstico de mastocitoma.

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade de Franca
um cão, macho, Blue Heller, de 11 anos com queixa de edema
de membro pélvico esquerdo, hiporexia e hipertermia, com
histórico ter sido submetido a amputação de dígito do mesmo
membro supracitado devido diagnóstico de mastocitoma
cutâneo há cinco anos. Foi realizado hemograma, função renal,
hepática e ultrassonografia.
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