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Neoplasias ovarianas são infrequentes na

veterinária (Goto et al., 2020). A classificação

desses tumores é baseada no aspecto

histológico e origem embriológica das células

(Agnew & MacLachlan, 2017), podendo ter

origem em células epiteliais, mesenquimais,

germinativas e em elementos

gonadoestromais, sendo as de origem epitelial

mais comuns (Goto et al., 2020). Carcinomas

ovarianos são raros, e macroscopicamente

apresentam superfície de corte contendo

múltiplos cistos. Na microscopia observam-se

papilas que se projetam para o lúmen de

estruturas císticas, podendo ser classificados

em carcinoma papilar ou

cistoadenocarcinoma. Carcinomas

anaplásicos de ovário não apresentam o

padrão arboriforme, as células estão dispostas

em lençóis desorganizados (Agnew &

MacLachlan, 2017).

Introdução

Relata-se o caso de uma cadela, Daschund, 9

anos de idade, com massa na região do ovário

e útero. As amostras foram fixadas em formol

10% e encaminhadas ao laboratório de

anatomia patológica da OHV.
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Na análise macroscópica a massa na região do

ovário tinha sido seccionada, uma parte media

7,0x6,0cm e a outra 6,5x4,5x3,0cm,

apresentavam superfície irregular e brancacenta.

Ao corte eram macias de aspecto multilobulado

(Figura 1). No útero havia um nódulo, branco, de

3,0x2,0cm, firme ao corte, com estruturas

císticas. Na microscopia da neoformação

ovariana evidenciou-se origem epitelial, com

elevado índice mitótico e disposição em lençóis.

Havia estruturas císticas revestidas por epitélio

ciliado em meio a massa neoplásica (Figura 2).

No útero foram observados cistos preenchidos

por acentuado infiltrado neutrofílico e presença

de miríades bacterianas.

Carcinomas ovarianos são raros e não produzem

hormônios, porém a associação nesse caso da

piometra com essa neoplasia pode sugerir

produção hormonal atípica.
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Figura 1. Macroscopia útero e ovários, à direita massa

tumoral em ovário (seta preta). Abaixo aumento de volume

em corpo uterino (seta vermelha).

Figura 2: Lençol sólido de células epiteliais, sustentadas por

delicado estroma fibroso; figura mitótica (seta). Canino.

Ovário. Coloração de hematoxilina e eosina.


