
METÁSTASE RETROBULBAR DE
CARCINOMA MAMÁRIO EM CADELA -

RELATO DE CASO

   Foi atendida no Hospital Veterinário, uma cadela, da raça Pitbull, de
11 anos, pesando 32,3 quilos, não castrada, que apresentava ferida e
prurido no olho esquerdo, há 10 dias. 
   Durante a anamnese a tutora relatou que administrou cefalexina
oral e colírio (não soube relatar o nome) no olho acometido, durante
sete dias, recomendados por outro estabelecimento. Foi informado
também a realização de mastectomia bilateral devido à presença de
carcinoma micropapilar invasor grau II e carcinoma complexo grau II.
  No exame físico foi constatado temperatura de 39,7°C, linfonodos
submandibulares e pré-escapulares reativos, presença de secreção
ocular, protrusão de terceira pálpebra, exoftalmia e alopecia em região
de osso frontal esquerdo.
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   As neoplasias oculares possuem uma baixa ocorrência em relação a
outros tumores que acometem pequenos animais.   Apesar disso, em
cães, são a segunda maior causa de enucleação, podendo causar
também distorção e perda de função devido à sensibilidade e
organização das estruturas oculares.  Em relação a origem, as
neoplasias oculares são divididas em primárias, originadas de tecidos
oculares, e secundárias, resultantes de metástase de tumores
localizados em outras regiões.  
   Os tumores retrobulbares ocorrem raramente, representando 4% de
todos as neoplasias.  Um estudo de tumores retrobulbares revela que
eles se manifestam como tipos histológicos diferentes, sendo que a
maioria possui apresentação maligna.  Este trabalho tem o objetivo de
relatar um caso de metástase retrobulbar de carcinoma mamário em
cadela.

INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

CONCLUSÃO
   Tumores de mama são comumente diagnosticados em cadelas e, na
maioria dos casos, essas neoplasias são consideradas malignas, fato
que está diretamente relacionado ao seu alto poder metastático. Com
o presente relato foi observado um local incomum de metástase de
neoplasia mamária, uma vez que na maioria dos casos, elas  ocorrem
em linfonodos regionais e pulmões. O diagnóstico foi possível através
da ultrassonografia ocular e confirmado pelo histológico, o que
permitiu tratamento adequado e conforto à paciente. 
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    A partir desse resultado e devido o comprometimento ocular
observado no exame físico, optou-se pela enucleação do olho
esquerdo e exérese da massa, os quais foram enviados para
realização de exame histopatológico. 

Figura 2 - Ultrassonografia ocular. Presença de uma massa hiperecoica e
heterogênea, medindo 3,61 x 3,84 cm, na região retrobulbar do olho
esquerdo. Fonte: Setor de Diagnóstico por Imagem HOVET-UFU.

   Foram realizados hemograma completo, bioquímicos,
ultrassonografia ocular, radiografia de tórax e ultrassonografia
abdominal. Os exames não demonstraram alterações hematológicas e
bioquímicas e não foram visibilizadas presenças de metástases
torácicas e abdominais. A ultrassonografia ocular constatou a
seguinte alteração, como demonstrado pela imagem a seguir: 

Figura 1 - (A) Alopecia e inchaço periocular. (B) Exoftamia e protusão de terceira
pálpebra . Fonte: HOVET-UFU.

Thais Miranda Migliorini¹ , Marina Nascimento Isper¹, Gustavo Cavinato Herrera¹, Francisco Cláudio Dantas Mota¹, Vanessa Martins Fayad Milken¹
 1. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HOVET-UFU) , Uberlândia - MG, isper.mah@gmail.com

 

Figura 3 - Fotomicrografias de metástase retrobulbar de carcinoma mamário
exibindo proliferação de células epiteliais neoplásicas, em contato com a
câmara anterior e invadindo parte da íris (*). Presença de células epiteliais
com acentuado pleomorfismo, macromegalia, anisocitose e anisocariose
elevadas. (A) objetiva 10x; (B) objetiva 40x.  Fonte: Setor de Patologia Animal
HOVET-UFU.
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