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Carcinoma hepatocelular (CHC) 

representa menos de 1% das neoplasias, 

em cães e, geralmente, acomete animais 

acima de 10 anos de idade, sem 

predisposição racial e sexual. O CHC tem 

aparência macroscópica variada, incluindo 

a forma massiva, nodular ou difusa, 

envolvendo um ou dois lobos hepáticos e 

ocorre com maior frequência no lobo 

lateral esquerdo. Há quatro principais 

padrões morfológicos: trabecular, 

pseudoglandular, sólido e o esquirroso. 

Objetivou-se relatar o perfil morfológico e 

imuno-histoquímico de um CHC canino. 

Introdução 

Figura 2. Carcinoma hepatocelular, em canino, 

Macho, 9 anos, Maltês. Histologicamente, com 2 a 3 

trabéculas, de células poligonais, com citoplasma 

amplo, eosinofílico, granular e vacuolizado. Os núcleos 

são redondos, centrais, de cromatina frouxa, com um a 

dois nucléolos proeminentes (40x, HE). 

Foi encaminhado para análise 

histopatológica, o lobo hepático medial 

esquerdo em formol a 10%, de um 

canino, Maltês de 9 anos de idade, com 

histórico de desconforto abdominal, 

decorrente de neoplasia hepático 

identificada nos exames de 

ultrassonografia e de tomografia 

computadorizada. Macroscopicamente, 

com nódulo de 9,0x7,0x6,0 cm, que ao 

corte, era branco-acastanhado, 

homogêneo e macio (Fig. 1). Foi clivado 

e submetido para processamento e 

coloração de rotina, e posteriormente, 

exame imuno-histoquímico.  
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O perfil histopatológico e a imuno-

histoquímica foram compatíveis com CHC 

bem diferenciado em lobo hepático medial 

esquerdo. 

Microscopicamente, houve perda parcial 

de arquitetura hepática por neoplasia 

epitelial, multinodular, não encapsulada, 

densamente celular, formada por 

trabéculas de hepatócitos, com duas a três 

camadas, sustentadas por delgado tecido 

fibrovascular. As células eram poligonais, 

com citoplasma amplo, eosinofílico, 

finamente granular, os núcleos redondos, 

centrais, de cromatina frouxa, com um a 

dois nucléolos proeminentes (Fig.2). Com 

anisocitose e anisocariose moderadas, e 

uma figura de mitose por campo na 

objetiva 40x.  
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Relato de caso 

Figura 1. Carcinoma hepatocelular em 

canino, Macho, 9 anos, Maltês. Fígado 

seccionado com nódulo, elevado, bem 

delimitado (setas), branco-acastanhado, 

homogêneo e macio, com área central 

avermelhada. 

Resultados 

Conclusão 
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No exame de imuno-histoquímica todas as 

células neoplásicas expressaram HepPar, e 

índice de proliferação (Ki67) de 20%. Não 

houve expressão de citoqueratina (AE1AE3 

e CK19) e Cromogranina. 


