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O condrossarcoma é um tumor ósseo primário

maligno, sendo o segundo tipo tumoral mais

comum em cães, estando atrás somente do

osteossarcoma. Caracteriza-se pela produção

de matriz cartilaginosa em diversos graus,

podendo repercutir em alterações ósseas e de

tecidos moles adjacentes e no

desenvolvimento dos sinais clínicos

associados. Embora esse tipo de tumor tenha

sido relatado na literatura, poucas descrições

existem referentes aos seus achados

tomográficos. Desta forma, o conhecimento

dos aspectos tomográficos auxiliará na

padronização tomográfica dessas lesões,

além de auxiliar no direcionamento de

amostragem para biópsia e aumentando a

precisão no diagnóstico. Objetivou-se com

este trabalho relatar o caso de

condrossarcoma em parede torácica em um

cão com ênfase nos aspectos tomográficos.
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Ressalta-se neste caso a importância da caracterização tomográfica desse

tipo de tumor, visando o planejamento para biópsia e quando tratar da

escolha do tratamento cirúrgico, além da possibilidade de verificar a
extensão da massa.

Uma cadela, sem raça definida, 11 anos de

idade, foi encaminhada para realização de

exame tomográfico, visando avaliar uma

massa localizada na nona costela esquerda.

As suspeitas clínicas se delimitavam a

alguma neoplasia de origem óssea ou

cartilaginosa. Os aspectos tomográficos são

observados na figura 1 e 2. A remoção

cirúrgica e análise histopatológica

confirmaram o diagnóstico de

condrossarcoma.

Figura 1. Imagem de tomografia

computadorizada em reconstrução multiplanar

corte coronal (A) e sagital (B), com filtro para

tecidos moles da região toraco-abdominal de

uma cadela, sem raça definida, 11 anos de

idade, diagnosticada com condrossarcoma.

Visualiza-se grande massa de aspecto

neoplásico proveniente do gradil costal, mais

especificamente ao nível da junção costocondral

da nona costela esquerda. A lesão, de caráter

amorfo e expansivo, invadia a caixa torácica e

deslocava lateralmente costelas adjacentes.

Suas dimensões aproximadas eram de 8,7 cm

em largura x 5,8 cm em comprimento x 5,6 em

altura. A massa promovia atelectasia parcial de

lobo pulmonar caudal esquerdo, compressão da

cúpula diafragmática e deslocamento hepático

para a direita

Figura 1. Imagem de tomografia computadorizada em corte transversal, com filtro para tecidos

moles da região toraco-abdominal de uma cadela, sem raça definida, 11 anos de idade,

diagnosticada com condrossarcoma. O grau de atenuação radiográfica médio foi de 18

unidades Hounsfield em fase pré-contraste e apresentava áreas mineralizadas internas. Após

administração de contraste, observou-se captação moderada e heterogênea, sendo mais

evidente na periferia da lesão.


