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INTRODUÇÃO RELATO DE CASO 

CONCLUSÃO

IX Simpósio Internacional de Diagnóstico por Imagem Veterinária-SINDIV

Aspectos tomográficos de 

melanoma em orofaringe em 

um cão - relato de caso 

a orofaringe nos cães. Objetivo deste

estudo é relatar um caso de melanoma

em orofaringe destacando os aspectos

tomográficos deste caso. A região de

orofaringe ocasionalmente é acometida

por neoplasias na espécie canina,

sendo os tipos tumorais mais frequentes

o carcinoma de células escamosas,

melanoma e linfoma. O melanoma é um

tumor agressivo, de rápido crescimento,

de alta recorrência localmente com alto

potencial metastático. Apesar da

tomografia computadorizada ser uma

técnica de diagnóstico cada vez mais

acessível, raras são as descrições de

aspectos tomográficos de neoplasias
que acometem

Esquematização da orofaringe  em 

ilustração

.

Um cão, fêmea, da raça poodle, 9 anos de idade, com

histórico de disfagia, foi encaminhada para o exame

tomográfico de região cervical com suspeita clínica de

neoplasia. O aparelho utilizado foi o tomógrafo GE High

Speed Fxi, com técnica de 120 kV e auto mA. Após a

aquisição das imagens observou-se massa em região de

orofaringe promovendo obliteração parcial e sugerindo

neoplasia em tonsila esquerda, que apresentava

dimensões aumentadas e maior grau de obliteração

quando comparado com a tonsila contralateral. A lesão

apresentava-se hipoatenuante em fase pré-contraste

(aproximadamente 30 unidades Hounsfield), observando-

se marcante captação de contraste iodado após

administração intravenosa, chegando a mensurar valores
próximos a 75 unidades Hounsfield

Aspectos tomográficos de neoplasias em orofaringe ainda

são poucos relatados, demonstrando a importância da

descrição destas neoplasias. Entretanto, ressalta-se a

necessidade de análise citológica ou histopatológica

complementar, tendo em vista que um recente estudo

demonstrou que a tomografia computadorizada não

permite diferenciar com exatidão lesões neoplásicas de
não neoplásicas.

O acometimento de linfonodos por metástase é comum

em melanomas, e apesar de seu caráter infiltrativo não

houve acometimento de estruturas ósseas adjacentes
neste caso.


