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Neoplasias primárias de glândula salivar são raras em cães, com

frequência anual de apenas 0,15% e 80% são malignas, sendo o

adenocarcinoma simples o tipo mais comum. Acomete animais

com idade avançada, entre 10 e 12 anos, sem predisposição racial

ou sexual e envolve, principalmente, as glândulas parótida e

submandibular. Clinicamente, observa-se tumoração, firme à

palpação, indolor e aderido aos tecidos mais profundos. Diante

disso, o objetivo deste resumo é descrever um caso de

adenocarcinoma salivar em um canino.

Relato do caso

Resultados

A análise histopatológica (Figura 1) evidenciou neoplasia

epitelial, infiltrativa, multilobulada, não encapsulada,

predominantemente sólido e numerosas estruturas acinares e

tubulares. Havia deposição de material eosinofílico levemente

vacuolizado intraluminal, entremeadas a moderado estroma

fibroso. As células possuem formato cuboide e poliédricos, em

monocamada e citoplasma bem delimitado, levemente

eosinofílico e com abundante vacuolização e núcleo redondo a

poliédrico, cromatina granular e nucléolo único proeminente.

Acentuada anisocitose e anisocariose, com macronúcleos e

pleomorfismo celular e nuclear moderado. Foram observadas 7

mitoses em 10 campos na objetiva de 40x e áreas de dilatação

cística contendo grande quantidade de sangue e microtrombos.

As margens laterais foram consideradas livres, no entanto, as

margens profundas apresentaram células neoplásicas próximas 10

micrômetros das bordas do fragmento, considerando-se margens

exíguas.

Uma fêmea canina, SRD e 7 anos apresentou aumento de volume

na região submandibular. Foi enviado ao laboratório Biopsie,

Recife-PE, fragmento de pele pilosa com tumor subcutâneo de

9,0 x 7,0 x 7,0 cm, irregular, amarronzado com áreas brancas e,

ao corte, multilobulado e macio.
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A partir da análise histológica, firmou-se o diagnóstico de

adenocarcinoma sólido salivar, cujo prognóstico é reservado

considerando o caráter maligno e margens exíguas, sendo

importante a avaliação imuno-histoquímica para definição

prognóstica e terapêutica do animal.
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Introdução

Figura 1. Cadela, SRD, fotomicrografia em hematoxilina-eosina, adenocarcinoma salivar com

padrão sólido e numerosas estruturas acinares e tubulares e áreas de necrose. Em menor

aumento e detalhe, pode-se observar pleomorfismo celular e nuclear e figuras de mitoses. Fotos:

Laboratório Biopsie


