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Os carcinomas espinocelulares uterinos
são neoplasias raras em animais
domésticos, independentemente de
serem primárias ou secundárias.

Em coelhos, quando presente, é
descrita em associação com o
adenocarcinoma uterino.
Considerando a ausência de sua
descrição ocorrendo isoladamente,
esse relato visa discorrer sobre um
caso de carcinoma espinocelular em
um coelho.

Introdução

O útero e ovários, de uma coelha de 4
anos, foram recebidos para análise
histopatológica, medindo 9,3 x 8,0 x 2,5
cm. O ovário esquerdo media 1,0 cm de
diâmetro, de superfície regular e
pardacenta; ao corte, era macio, regular
e pardacento. O ovário direito media 1,3
cm de diâmetro, de superfície regular e
pardacento. O corno uterino esquerdo
apresentava nódulo de 2,5 cm de
diâmetro, regular e pardacento; ao corte,
era fibroelástico a firme, irregular e
esbranquiçado.
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Figura 2: Carcinoma espinocelular (40x).
Escala: 15 µm.

Os achados histomorfológicos favorecem o diagnóstico de carcinoma espinocelular bem
diferenciado primário, contribuindo para descrição da possibilidade de sua ocorrência
isolada em sítio uterino.
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• Perda difusa da estratificação tecidual uterina;
• Proliferação neoplásica altamente celular, sem delimitação e com crescimento infiltrativo;
• Organização em ilhas e trabéculas (Figura 1);
• Metaplasia cartilaginosa e óssea, áreas de mineralização (Figura 1) e necrose;
• Estroma fibroso e abundante, com focos desmoplásicos;
• Células grandes, poliédricas, de limites parcialmente distintos (Figura 2);
• Pleomorfismo, anisocariose e mitoses ocasionais (Figura 2).

Figura 1: Carcinoma espinocelular (4x). Seta:
foco de mineralização. Escala: 200 µm.
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