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Neoplasias em peixes ornamentais são

pouco relatadas apesar de não serem

incomuns, o que dificulta a compreensão

dos fatores envolvidos como a etiologia,

apresentação clínica e conduta médica

indicada. Com o aumento da preocupação

no bem-estar animal, a necessidade de

conhecer quais afecções acometem essa

espécie torna-se cada vez mais requisitada,

sendo de suma importância a pesquisa

nessa área para o enriquecimento da

literatura e a melhora da abordagem e

conduta clínicas.

Introdução

Um betta macho adulto “blue-fire-dragon”

(caso 1), mantido em condições estáveis de

aquário, apresentou aumento gradual de

volume na cavidade celomática com piora

do estado geral em dois meses. O peixe

apresentou apatia, paralisia do terço caudal

do corpo, aumento de batimento opercular,

hiporexia, ascite e decúbito lateral. Outro

betta macho jovem e vermelho (caso 2)

apresentou erosão de nadadeiras. Os bettas

foram submetidos à eutanásia e necropsia.
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Nefroblastoma pode acometer peixes-betta

e outros vertebrados, incluindo humanos.

Em peixes, esse tumor possui uma

apresentação clínica inespecífica e o

diagnóstico é histopatológico, caracterís-

ticas que dificultam a conduta médica a ser

tomada em vida.
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mostrando o deslocamento

da vesícula natatória e a

presença de uma massa na

região celomática.

Figura 3: Corte transversal do rim caudal. Observe

a presença de agregados de células basofílicas

indiferenciadas, formações tubulares e

glomerulares, além de fibrose entremeada no

estroma renal. (A) HE, 20x, barra = 50 mm. (B) HE,

40x, barra = 25 mm.

2), por agregados de células basofílicas

embrionárias indiferenciadas e por estroma

em parte rico em fibroblastos e em outra

com diferenciação neuroglial multifocal

(Fig.2A). No caso 1, as células neoplásicas

infiltraram a musculatura esquelética dorsal,

a qual exibia focos de atrofia muscular,

miodegeneração e mionecrose (Fig. 2B). O

diagnóstico de nefroblastoma maligno (caso

1) e nefroblastoma (caso 2) foi feito com

base nos achados histopatológicos (Fig. 3).

O exame radiográfico ante-mortem (caso 1)

apresentou deslocamento do terço inicial da

vesícula natatória e aumento de volume

intracelomático dorsal a cloaca (Fig. 1).

Microscopicamente foi verificado em ambos

os casos neoplasia renal não encapsulada

formada por três componentes caracteri-

zados (LOMBARDINI et al., 2010) por por-

ção epitelial, formando estruturas tubulares

(ambos) ou glomerulares embrionárias (caso

Figura 2: Cortes transversais. (A) rim caudal. HE,

40x, barra = 25 mm; (B) músculo esquelético. HE,

10x, barra = 100 mm.


