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Com base na macroscopia, nos achados histopatológicos e IHQ firmou-se o diagnóstico em TMBNP periocular.
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O tumor maligno de bainha de nervo periférico (TMBNP) pode se originar de células de Schwann ou de

fibroblastos do endoneuro ou epineuro, sendo incomum em gatos, descrita em membros, tórax, canal espinhal

e na região periocular. Estudo relatou 43 neoplasias palpebrais em gatos dos quais três eram TMNP2. Estudo

com seis felinos com TMBNP periocular, mostrou que a região superior e o lado direito foram mais afetados1.

Gato macho, Angorá, de 6 anos de idade, atendido no

HVU-UFPI apresentou um nódulo cutâneo na região

periocular superior direita (Fig 1), com 3cm de

diâmetro e ulcerado e submetido a exérese da

neoformação. O nódulo foi fixado em formalina 10% e

processado pela técnica rotineira, coloração de HE e

imunoistoquímica.
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Histopatologia: fragmento de pele pilosa, derme com

proliferação em padrão sólido pobremente

delimitada, não encapsulada (Fig 2A). As células

neoplásicas se organizavam em feixes, em diferentes

direções, por vezes formando redemoinhos, sendo

fusiformes (Fig 2B), moderadamente pleomórficas,

relação núcleo-citoplasma moderada, citoplasma por

vezes vacuolizado, núcleos arredondados a

alongados, raras binucleadas, cromatina frouxa,

nucléolos evidentes, por vezes múltiplos e baixo

índice mitótico.

IHQ: as células neoplásicas foram positivas para

vimentina (Fig 3A) e para proteína S-100 (Fig 3B) e

negativas para melan A (Fig 3C) e actina do músculo

liso (Fig 3D), assim, excluindo neoplasias

melanocíticas e leimiossarcoma.

Figura 2: Fotomicrografias

do nódulo periocular. HE. 

(A) 40x, (B) 100x.

Figura 3: Fotomicrografias  de IHQ nódulo com marcação positiva para 

vimentina (A) e S100 (B) e negativa para (C) melan A e (D) AMLᵅ
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Figura 1: Nódulo periocular ulcerado
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