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Os carcinomas (Ca) de células escamosas

(CEC), micropapilar e cribiforme

mamários são histotipos pouco frequentes

e agressivos em cadelas, com metástase

frequente para os linfonodos regionais e

pulmão. O CEC mamário usualmente

origina-se da porção extralobular da

mama. O Ca micropapilar quando

predomina em menos de 75% da massa,

geralmente aparece associado a outros

histotipos (padrão misto ou combinado).

O Ca cribiforme forma arranjos em

grandes ninhos de células neoplásicas que

formam pseudolúmens e podem

apresentar necrose da porção central.
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Figura 1. Proliferação maligna de células epiteliais em

diferentes padrões (HE, Obj. 10x).

Tecido mamário com proliferação

neoplásica maligna de células epiteliais de

crescimento infiltrativo. As células

arranjavam-se em diferentes padrões, tais

como ninhos com metaplasia escamosa,

padrão sólido, formações tubulares,

micropapilares e cribiformes associadas a

moderado estroma fibroso. Os núcleos

ovalados, hipocromáticos, nucléolos

únicos e evidentes. Anisocariose

moderada, foram observadas 15 figuras de

mitose em 10 CGA (Campos de Grande

Aumento, Obj.40X).

Os três histotipos tumorais de Ca

mamário identificados são pouco

frequentes em cães, porém com

comportamento biológico muito

agressivo.

Figura 2: Proliferação maligna de células epiteliais

em diferentes padrões (HE, Obj. 20x e 40x).
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Cadela 12 anos de idade, sem raça

definida, apresentava nodulações em

cadeia mamária esquerda. Na mama

inguinal esquerda observou-se nodulação

recoberta por pele íntegra, que media 4,1 x

3,0 x 9,0 cm, fibroelástica, móvel, ao corte

era heterogênea, acastanhada, cística com

conteúdo amarronzado e fluído.


