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O carcinoma da tireoide é uma neoplasia maligna com alto

potencial metastático e invasivo, capaz de acometer um ou os

dois lobos tireoidianos concomitantemente. Apesar de incomum,

é a neoplasia endócrina que mais acomete cães de médio e

grande porte senis.

Relatos de caso

Resultados

Na histopatologia (Figura 1) foram detectadas células

epiteliais infiltrativas, com abundante deposição de material

eosinofílico homogêneo luminal e moderado estroma fibroso, o

citoplasma bem delimitado e com abundante vacuolização; e o

núcleo com múltiplos nucléolos proeminentes. Foram

identificadas, em média, 3 mitoses típicas e 1 atípica por campo

na objetiva de 40x. Ademais, observou-se alta relação

núcleo:citoplasma, acentuada anisocitose e anisocariose. Por

fim, foram identificados numerosos cristais de colesterol,

associados a áreas de necrose de coagulação e de invasão

linfática e infiltrado linfoplasmocitário multifocal. Na avaliação

imuno-histoquímica foram encontrados resultados negativos

para a expressão de COX-2 e da oncoproteína p53 e positivos

para E-caderina (marcação difusa e intensa) e Ki67 (em 17%

das células neoplásicas).

Duas cadelas idosas, uma SRD e outra da raça Boxer, com

históricos de tumores na região cervical ventral, adjacentes a

traqueia, aderidos e firmes de crescimento rápido e bem

vascularizados, foram submetidas a biopsia excisional e os

fragmentos encaminhados para exame histopatológico no

laboratório Biopsie, Recife-PE. Para a cadela da raça Boxer foi

solicitado o exame imuno-histoquímico (E-caderina; Ki67;

COX2 e p53) em um outro laboratório particular.
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A partir do histórico clínico e exame histopatológico, foi

firmado o diagnóstico de carcinoma lobular de tireoide em ambos

os casos. A associação da imuno-histoquímica em um dos casos

permitiu a melhor avaliação do prognóstico do animal, o que

confere uma maior probabilidade de resposta ao tratamento e

menor probabilidade de metástase, apesar do índice mitótico.

Desse modo, faz-se necessário o acompanhamento clínico-

oncológico periodicamente com o intuito de identificar

precocemente possíveis metástases para linfonodos regionais.
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Introdução

Figura 1. Fotomicrografias corandas em Hematoxilina e Eosina. Carcinoma Llobular de

tireoide, células epideliais forando ácinos e pontes. Células epiteliais infiltrativas, com

material eosinofílico homogêneo luminal e moderado estroma fibroso. Citoplasma bem

delimitado e com abundante vacuolização; e o núcleo com múltiplos nucléolos

proeminentes. Foram identificadas, em média, 3 mitoses típicas e 1 atípica por campo na

objetiva de 40x. Fotos: Laboratório Biopsie.


