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O baço é um órgão híbrido, vascular e
linfóide, de tamanho variável, associado a
múltiplas funções, como armazenamento
e filtração sanguínea e reciclagem de
ferro. No entanto, a esplenectomia é um
procedimento usual, principalmente nos
casos de esplenomegalia, associada a
freqüente redução da sobrevida do
animal. Busca-se investigar a natureza de
lesões nodulares esplênicas em cães
esplenectomizados com o emprego da
histopatologia.

Introdução

A avaliação histopatológica possibilitou o diagnóstico diferencial das nodulações
esplênicas, evidenciando o predomínio de processos benignos, indicando a possibilidade
de redução no número de esplenectomias.

Material e Métodos

Resultados e Discussão

Considerações Finais

Foram avaliados 178 nódulos esplênicos, 115 não neoplásicos e 63 neoplásicos.
Predominaram cães entre 8 e 13 anos de idade, com destaque para cães retrievers. As
lesões não neoplásicas compuseram 64,7% das amostras, com ênfase nos casos de
hematomas (1) e hiperplasias nodulares (2), estas correspondendo a 34,8% das
ocorrências. As neoplasias representaram 35,3% das condições, dentre as quais
processos infrequentes em baço de cães, como um mielolipoma(3), um linfangioma(4)
e um angioma de células litorais(5). A malignidade mais frequente foi o
Hemangiossarcoma(6), compreendendo 21,3% das lesões, além do linfoma, sarcoma
histiocítico(7) e o leiomiossarcoma(8). O elevado risco de ruptura lesional e
consequente hemoperitônio fundamentam a realização da esplenectomia,
procedimento potencialmente evitável a partir do diagnóstico microscópico prévio.

Foram avaliadas amostras cirúrgicas
esplênicas emblocadas em parafina e
coradas pela hematoxilina/eosina,
provenientes dos arquivos do
Laboratório Rous Patologia Animal,
oriundas de cães da região
metropolitana de São Paulo, no período
de 2015 a 2019. Foi procedida reação
imuno-histoquímica em casos
específicos.

Classificação histopatológica das lesões nodulares 
esplênicas provenientes de cães da região 
metropolitana de São Paulo no período de 2015 a 2019.
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nódulos esplênicos absoluto %
Não neoplásicos 115 64,7

Neoplásicos 63 35,3

Benignos 8 4,4

Malignos 55 30,9
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