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INTRODUÇÃO:
Casos de neoplasias aumentma gradativamente em humanos e animais e fatores que agravam a doença corresponde ás
mudanças de hábitos alimentares e alterações climáticas. Tumor em peixes pode afetar qualquer órgão e tipos de célula
(MAWDESLEY-THOMAS,1995) Estudos comprovam que os peixes apresentam índices de câncer e, muitas vezes, com a
mesma classificação e morfologia diagnosticado em humanos. Por isso os peixes que apresentam tumores, são usados
como modelo para tentar compreender as alterações no homem e nos animais (MEYERS E HENDRICKS, 1983). O
presente trabalho objetiva relatar um caso de leimioma em um goldfish (Carassius auratus auratus) pertencente ao
Laboratório de Ictiologia da Universidade de Passo Fundo
RELATO DO CASO:
O relato corresponde a um peixe da espécie goldfish (Carassius auratus auratus), do sexo masculino com oito anos de
idade, apresentando o diagnóstico de neoplasma tumoral. O paciente apresentava um nódulo medindo 1x1,5 1,3cm,
irregular consistência macia e friável, de coloração acinzentada e bordas rosadas. Após a exérese cirúrgica do mesmo, com
anestesia geral, foi enviado ao Laboratório de Patologia Animal, tamponado em formol 10%, para análise histopatológica. O
qual resultou em proliferação não encapsulada com limite variável, bem agrupado ao corte com feixes em diferentes
sentidos. Apresentou também citoplasma homogêneo, abundante, fortemente eosinófilico com núcleos basófilicos, raras
mitoses e foco de hemorragia leve. Diante dessas características o diagnóstico definitivo foi sugestivo de leimioma. Um
exame hematológico foi realizado para verificação dos parâmetros do piscídeo após o procedimento cirúrgico o qual
demonstrou uma anemia regenerativa normocrômica branda. O paciente atualmente encontra-se saudável e sem sinais de
recidivas tumorais.

CONCLUSÃO:
O estudo da oncologia em várias espécies animais permite contribuir para o desenvolvimento da clínica veterinária como
um todo. Além de demonstrar a interrelação a qual fatores citogenéticos independe de espécie e grau de evolução
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