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Introdução

Relato de Caso

Resultados e Discussão

Considerações Finais

O carcinoma secretor é um tipo de

neoplasia maligna considerada rara e

responsável por cerca de 0,1% dos

tumores de mama em mulheres, sendo

pouco descrito na espécie canina e

ausente na felina.

O carcinoma secretor é uma neoplasia

pouco descrita em medicina veterinária,

de comportamento agressivo e com

potencial metastático em mulheres. A

utilização da técnica de imuno-

histoquímica também pode ser necessária,

devida a similaridade entre outros tipos

tumorais.

Histórico Clínico

Felino;

Fêmea;

5 anos de idade;

Sem raça definida;

Presença de nódulos em cadeia mamária 
esquerda, 

Distribuídos da região axilar até a mama 
torácica cranial e mamas abdominais.

Análises

Exame macroscópico;

Exame histopatológico;

Imuno-histoquímica;

Marcadores Utilizados: 

Ki67, RE, RP, α-lactoalbumina.

Na macroscopia, foram observados

nódulos firmes e esbranquiçados que se

aprofundavam ao corte, medindo 0,2x0,1

cm em mama torácica cranial, 0,9x0,4 cm

em mama abdominal cranial, e 0,8x1,1

cm em mama abdominal caudal, além de

linfonodo inguinal medindo 2,0x1,6x1,0

cm. Na análise histopatológica do nódulo

em mama abdominal caudal foi

observado células vacuoladas, com

núcleos deslocados para periferia e

citoplasma claro, sugestivas de carcinoma

secretor. A avaliação do linfonodo

inguinal apresentou celularidade

compatível com metástase desse mesmo

tipo tumoral. Na imuno-histoquímica, o

tumor apresentou imunomarcação

positiva para marcadores hormonais

(RE/RP) (Figura 1: Imagens A e B),

índice de proliferação celular de 63%

(Figura 1: Imagem C) e imunomarcação

intracitoplasmática positiva para α-

lactoalbumina (Figura 1: Imagem D),

sendo de maior intensidade na área

metastática em linfonodo inguinal,

confirmando o diagnóstico de carcinoma

secretor.

Figura 1: Imagem A- Imunomarcação positiva para receptor

hormonal (RE); Imagem B- Imunomarcação positiva para

receptor de progesterona (RP); Imagem C- Índice de proliferação

celular (KI67) de 63%; Imagem D- Imunomarcação positiva

para α-lactoalbumina. Barra: 50 µm. Apoio: CAPES


