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A glândula apócrina são parte dos anexos

cutâneos maiores e localizam-se abaixo

das glândulas sebáceas, com

comunicação com o folículo piloso,

acima dos ductos sebáceos. Na medicina

veterinária os carcinomas de glândulas

apócrinas são incomuns em cães e,

acomete principalmente o membro

torácico.

Uma cadela de 13 anos de idade, sem raça

definida, apresentou nodulação firme,

irregular e enegrecida que media 6,8 x 4,5

x 3,4 cm, localizada em lábio superior

esquerdo, com crescimento progessivo a

seis meses. A avaliação citológica foi

inconclusiva. O exame de imagem

identificou metástase em pulmão. A

massa foi encaminhada para análise

histopatológica.
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Figura 1: proliferação de células epiteliais dispostas

em túbulos irregulares e com moderados focos de

metaplasia escamosa e sebácea (HE, Obj. 10x).

Na avaliação histológica foram observadas

células epiteliais malignas de alta

celularidade e crescimento infiltrativo.

Elas se arranjavam em padrão tubular

irregular, com moderados focos de

metaplasia escamosa e sebácea, bem como

focos de proliferação de células

mioepiteliais. Individualmente as células

apresentavam citoplasma moderado,

eosinofílico, núcleos ovalados, cromatina

formando grumos grosseiros e nucléolos

evidentes, por vezes múltiplos.

Anisocitose, anisocariose e cariomegalia

acentuadas e foram observadas 18 figuras

de mitose em 10 CGA (Campo de Grande

Aumento, obj.40x) e, por vezes notou-se

células multinucleadas.

Na avaliação da derme notou-se

êmbolos tumorais em vasos linfáticos.

O diagnóstico do tumor foi carcinoma

complexo de glândula apócrina com

invasão de vasos linfáticos dermais,

caracterizando achados pouco frequentes

em cães.

Figura 2: Derme superficial com êmbolos tumorais

em vasos linfáticos (HE, Obj. 20x).
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