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O carcinoma rico em mucina é 
histologicamente caracterizado pela 
presença de lagos de mucina extracelular 
e no interior dos túbulos. Tem como 
diferenciais o carcinoma secretório e o 
carcinoma rico em lipídio, necessitando de 
coloração especifica e imunohistoquímica 
para melhor elucidação. O prognóstico 
nos animais se mostra reservado a 
desfavorável devido à alta capacidade 
metastática para outros sistemas.
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O arranjo microscópico foi o fator principal 
para a suspeita, reforçado posteriormente 
pela coloração Alcian Blue específica para 
mucinas ácidas. A histoquímica é uma 
ferramenta que deve ser empregada na 
rotina patológica como um coadjuvante 
fortemente determinante, visto que é uma 
técnica economicamente viável e capaz de 
direcionar o diagnóstico pouco relatado 
nessa espécie.
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Cadela, 5 anos de idade, sem raça 
definida, foi encaminhada ao veterinário 
clínico com queixa de massa com 
consistência macia em mama, 
apresentando secreção de característica 
mucosa e viscosa ao corte, medindo 
aproximadamente 20cm. Destinaram-se 
dois fragmentos, de 3,5 cm e 4,0 cm, ao 
setor de Anatomia Patológica do Instituto 
de Diagnóstico Animal (IDAN) para exame 
histopatológico com coloração de rotina 
(HE). 

Microscopicamente observou-se 
neoformação composta por ductos e 
ninhos revestidos por células epiteliais 
pleomórficas (Fig. 1 – A e B), com 
citoplasma vacuolizado, anisocariose e 
pleomorfismo nuclear marcados (Figura 1) 
e presença de 13 figuras de mitose em 10 
campos de 400X. No entorno dos ninhos e 
lúmen havia abundante material 
basofílico, sugerindo mucina. Foi realizada 
coloração de Alcian Blue, com reatividade 
positiva para mucina (Fig. 2 – A e B), 
descartando os diferenciais secretório e 
rico em lipídio.Foi recomendado 
imunohistoquímica para conclusão final. 
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Figura 1. Carcinoma mamário rico em mucina. A 
e B – Fragmento demonstrando agrupados de 
células epiteliais com presença de mitose (seta) 
cercado por material amorfo basofílico (*) – HE 
400x.

Figura 2. Carcinoma mamário rico em mucina. A 
e B – Fragmento demonstrando positividade à 
coloração especial, evidenciando a matriz 
mucinosa em azul (seta) - Alcian Blue 400x.


