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Introdução

O histiocitoma cutâneo canino (HCC) é um tumor de 
células redondas benigno, de etiologia desconhecida e 
comum em cães [1,2,3]. É originado de células da 
linhagem monócito-macrófago, sendo mais 
provavelmente de origem das células de Langehans [2].

Caracteristicamente, os HCC acometem os animais 
jovens [1,2,3,4,5,6], geralmente até os três anos de 
idade [1], com cerca de 50% dos casos ocorrendo em 
cães com menos de dois anos [2]. Contudo, podem 
ocorrer em cães de qualquer idade [4], não havendo 
predileção por sexo [2].

Os tumores surgem rapidamente e aparecem como 
um nódulo solitário, de localização dérmica, aparência 
arredondada, bem circunscrito, solitário, alopécico, 
indolor, que em seguida ulcera e regride
espontaneamente [1,2,3,4,5], sendo essa regressão 
mediada pelas células T CD8+ [1]. Ocorrem mais 
comumente na cabeça, orelhas e membros [2], podendo 
ocorrer em qualquer região do corpo [1].

Assim como outros tumores de células redondas, os 
HCC podem ser facilmente diagnosticados por meio de 
exame citológico de amostra obtida com aspirado por 
agulha fina [4], e se caracteriza por folhetos uniformes 
e infiltrativos de células histiocitárias pleomórficas, 
cuja principal característica é o alto índice mitótico 
[3,4]. A infiltração linfocítica e áreas de necrose 
desenvolvem-se nas neoplasias em regressão [2,6]. O 
exame histopatológico é pouco requerido, mas, em 
algumas instâncias deve ser realizado para se obter 
diagnóstico definitivo [7].

O tratamento da HCC é controverso e pode incluir 
excisão cirúrgica, criocirurgia, eletrocirurgia e 
observação sem tratamento [2]. De acordo com alguns 
autores, os HCC raramente necessitam de tratamento, 
pois as lesões regridem espontaneamente [1,3]. No 
entanto, a maioria dos autores relatam que a excisão 
cirúrgica e a criocirurgia são as possibilidades 
terapêuticas mais benéficas [2,4,5,6], uma vez que 
eliminam de vez o tumor e evitam complicações 
secundárias [2].

O prognóstico para o HCC é excelente [6], uma vez que 
metástases e recidivas são raras após excisão cirúrgica 
[2,4].

Este trabalho tem como objetivo descrever um caso de 
histiocitoma cutâneo em um cão, abordando principalmente 
a eficiência do tratamento cirúrgico, frente à controvérsia 
de tratamentos proposta pelos autores.  

Material e métodos

Foi atendida no setor de cirurgia de pequenos animais do 
Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, uma cadela da raça Pitt Bull, de nove meses 
de idade, que há aproximadamente dois meses apresenta
um aumento de volume na face lateral da coxa do membro 
pélvico esquerdo (MPE). Segundo o proprietário, a 
neoformação era solitária, apresentou crescimento rápido e 
ulcerou, diminuindo um pouco de volume logo em seguida. 
No exame clínico, foi observada uma neoformação 
acometendo a pele e o tecido subcutâneo da face lateral do 
MPE, de aproximadamente 1,6 x 2,1 cm, de aparência 
arredondada, bem circunscrita, de consistência firme, 
pouco aderida e ulcerada (fig.1), sem mais alterações 
dignas de nota. Diante dos achados, suspeitou-se de uma 
neoplasia, sendo então solicitados exame hematológico e 
citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) da 
neoformação. 

Resultados

No exame hematológico, não foi observado alterações 
dignas de nota e na CAAF, foi observado uma amostra com 
alta celularidade, caracterizada pela presença de numerosas 
células arredondadas com núcleos redondos, contendo 
cromatina finamente granular, anisocariose, nucléolo 
evidente, binucleação, vacuolização citoplasmática e raros 
linfócitos, sendo estes achados compatíveis com 
histiocitoma. Diante dos resultados dos exames, optou-se 
pela remoção cirúrgica da neoformação. Durante a cirurgia, 
observou-se que a neoformação apresentava-se bastante 
infiltrada no tecido subcutâneo (fig.2), sendo removida uma 
grande quantidade de tecido ao redor do tumor (fig.3). No 
pós-operatório, foi prescrito cefalexina (30 mg/kg, via oral, 



três vezes ao dia durante 10 dias) e meloxicam (0,1 
mg/kg, via oral, uma vez ao dia durante cinco dias). 10 
dias após o procedimento cirúrgico o animal não 
apresentou problemas clínicos pós-operatórios, sendo 
realizada a remoção dos pontos (fig. 4). Seis meses 
após remoção cirúrgica, não foram observados sinais 
de recidivas ou metástases do tumor. 
Discussão

O diagnóstico de histiocitoma cutâneo foi obtido 
através dos da resenha, anamnese e características do 
tumor. De acordo com Kraegel & Madewell [1], 
O’Brien [2], Scott & Miller [3], Shaw & Kelly [4], 
Willemse [5] e Hargis [6], este tipo de neoplasma é 
comum em animais jovens, com idade de até três anos, 
estando o  animal presente dentro desta faixa etária.  
Estava localizado no MPE, dentre os locais de 
ocorrência mais comum descrita por O’Brien [2] . As 
características foram as mesmas descritas por Kraegel 
& Madewell [1], O’Brien [2], Scott & Miller [3], Shaw 
& Kelly [4] e Willemse [5] e incluíram o crescimento 
rápido, o aspecto arredondado, bem delimitado, 
alopécico, que ulcerou e diminuiu de volume. No 
entanto, o diagnóstico definitivo só foi obtido por meio 
de exame citopatológico, que incluíram os achados 
descritos por O’Brien [2] e Shaw & Kelly [4]. Como o 
tumor ficou bem caracterizado clinica e 
citologicamente, não foi enviado fragmento do tumor 
retirado por excisão cirúrgica para exame 
histopatológico, concordando com Woods et al. [7].

De acordo com alguns autores [1,2,3], o histiocitoma 
cutâneo é um neoplasma de ocorrência comum em 
cães.  No entanto, alguns trabalhos vão de encontro a 
essa afirmação. Em estudo realizado por Taylor et al.
[8], constatou-se que a incidência desse tumor foi de 
117 casos para cada 100 mil cães. Em um estudo 
retrospectivo de 761 neoplasias cutâneas em cães, 
apenas 20 (2,6%) foram diagnosticadas como 
histiocitoma cutâneo [9].  Em outro trabalho 
envolvendo 1.065 amostras que determinaram a 
Prevalência de neoplasias cutâneas diagnosticadas em 
caninos no estado de Santa Catarina, no período entre 
1998 a 2002, os histiocitomas corresponderam a apenas 
5% das amostras [10].

Pela presença de infiltrado linfocítico, concluiu-se 
que o tumor encontrava-se em regressão, pois de 
acordo com O’Brien [2], os HCC crescem  
rapidamente, ulceram e regridem, sendo a infiltração 
linfocitária, a principal característica dessa fase, 
conforme descrito por O’Brien [2] e Hargis [6].

Mesmo com  relatos de regressão espontânea dos 
HCC [1,3], optou-se pela excisão cirúrgica do tumor, 
que é o tratamento mais eficiente para o HCC 
recomendado por O’Brien [2], Shaw & Kelly [4], 
Willemse [5] e Hargis [6], uma vez que elimina de vez 
o tumor [2], e evita complicações secundárias, o que  
pode ser confirmado em estudo realizado por Taylor et 

al. [8], onde  foram acompanhados 230 casos que 
indicaram que o HCC raramente recorre no local onde foi 
removido cirurgicamente. Em trabalho de Moore et al. [11] 
que envolvia 23 cães com HCC, a regressão espontânea 
ocorreu  em apenas dois cães. Um dos animais morreu com 
septicemia secundária à colonização bacteriana nas lesões 
ulceradas e outro foi submetido à eutanásia devido à 
linfoadenopatia dos linfonodos pré-escapulares.

Apesar do relato de Shaw & Kelly [4] e Willemse [5], 
que afirmam ser rara a recorrência do tumor (no local de 
origem ou em outras localizações), o proprietário foi 
orientado a observar quaisquer alterações e retornar ao 
hospital veterinário na evidencia de recorrência do tumor, 
pois em estudo de Moore et al. [11], a excisão cirúrgica foi 
curativa na maioria dos casos, mas em dois animais, os 
tumores recorreram de forma severa e com outras 
complicações, meses após a remoção cirúrgica. 
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Figura 1. Neoformação acometendo a pele e o tecido subcutâneo da face lateral do MPE, de aproximadamente 1,6 x 2,1 cm, de 
aparência arredondada, bem circunscrita, de consistência firme, pouco aderida e ulcerada

Figura 2. Imagem trans-cirúrgica demonstrando a infiltração do HCC no tecido subcutâneo.

Figura 3. Imagem trans-cirúrgica após a remoção do HCC, demonstrando a ampla margem de segurança devido a infiltração do 
tumor no tecido subcutâneo.

Figura 4. Aspecto do MPE após remoção dos pontos, 10 dias após o procedimento cirúrgico.


