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O carcinoma micropapilar invasivo (CMI) é uma neoplasia de baixa incidência em cães,
sendo comumente associada ao acometimento linfático e sobrevida curta.

Introdução
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O carcinoma micropapilar invasivo é uma neoplasia de caráter agressivo, apresentando
rápida evolução e prognóstico desfavorável, com notável linfotropismo. Sua ocorrência em
cães é relativamente baixa.

Relato de caso
Um canino, fêmea, de 3 anos, da raça Lhasa Apso, foi encaminhado ao hospital veterinária
da FMVA, com histórico de nódulo na mama inguinal direita com tempo de evolução de
dois meses. Foi realizada mastectomia unilateral direita, sendo encaminhada ao SPV da
FMVA

Resultados
Macroscopicamente, neoplasia firme, não aderida, multinodular, de 9,5 cm x 5,0 cm x 5,0
cm de diâmetro. Ao corte, macia, área central firme, amarelo-esbranquiçada
multilobulada. Microscopia, formações microcísticas de células pleomórficas, infiltrado
inflamatório mononuclear e desmoplasia. Os vasos linfáticos da derme superficial e
profunda, margens cirúrgicas e linfonodo inguinal, bem como as mamas abdominais
cranial e caudal e torácica caudal apresentaram-se acometidas pela neoplasia.

Figura 1 – Neoformação amarelo-esbranquiçada,
multilobulada e irregular.

Figura 1 – Cadela. Mama. (HE, 20x). A: Neoformação em mama inguinal direita; B: Superfície de corte
amarelo-esbranquiçada, multilobulada e irregular; C: Formações císticas contendo grupamento de células
epiteliais neoplásicas (seta) e infiltrado inflamatório mononuclear (*) (HE, 20x); D: Êmbolo neoplásico em
vaso linfático (seta) (HE, 40x).
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