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O carcinoma de células escamosas é

uma neoplasia maligna que se origina

na camada epidérmica da pele, a partir

da diferenciação dos queratinócitos.

Entre as neoplasias epiteliais, o

carcinoma de células escamosas é a

mais comum em equinos.

Introdução

Cavalo atendido no Hospital

Veterinário da Universidade de Santo

Amaro, sem raça definida com 8 anos

de idade e com queixa de aumento de

volume em região mandibular. Ao

exame físico animal apresentava áreas

aumentadas em região de mandíbula e

masseter, firmes e aderidas a planos

profundos e edema labial e lingual. Em

tomografia computadorizada observa-se

área hipoecogênica de 10,0 cm de

diâmetro em região caudal de terceiro

pré molar direito e outra de 25,0 cm de

diâmetro entre as regiões de raiz caudal

de terceiro pré molar estendendo-se até

terceiro molar direito. Ambos nódulos

com lise óssea agressiva e perda de

trabeculado ósseo.

Figura 3: Aumento 4x Demonstrando carcinoma de

células escamosas com arranjos em ninhos.

Figura 2: Imagens de tomografia computadorizada no

plano transversal.

Devido ao prognóstico ruim, o tratamento

não era viável sendo indicado a eutanásia.

Relato de Caso

Resultados e Discussão

Conclusão

Por meio de biópsia incisional, a analise

microscópica demonstrou proliferação

atípica epitelial representada por

abundantes ninhos preenchidos por

lamelas de ceratina (pérolas córneas). As

células atípicas apresentam citoplasma

formato poliédrico, moderado, núcleos

ovóides, cromatina frouxa com 1 a 3

nucléolos evidente por célula. Há

acentuado pleomorfismo celular e

anisocariose, com 1 a 2 figuras de mitose

atípicas por campo (40x / 10 CGA).

Confirmando o diagnóstico de carcinoma

de células escamosas.

Figura 1: Animal com aumento de volume em

mandíbula.
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