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O carcinoma de células basais é um

tumor de baixo grau das células da

camada basal da epiderme e do epitélio

folicular, sendo a região de cabeça e

pescoço as mais afetadas. A neoplasia,

por vezes é ulcerada e possui

infiltração extensiva da derme e tecido

subcutâneo (MEUTEN,2017).

Introdução

Uma coelha de três anos de idade, sem

raça definida, de pelagem branca/bege

que foi atendida no hospital veterinário

da unisa. Onde há 3 meses o animal foi

submetido a nodolectomia em região

submandibular esquerda com resultado

histopatológico de carcinoma de células

basais. Em nova consulta, o animal

apresentou um aumento em região

submandibular esquerda medindo 10,2

cm x 8,6 cm x 2,5 cm. O paciente foi

submetido a nova intervenção cirurgia.

Figura 2: Carcinoma de células basais sólido
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Figura 1: Corte transversal da pele. HE. 4x

Os achados macroscópicos e

microscópicos são compatíveis para o

diagnóstico de carcinoma de células basais

sólido. O estudo de neoplasias em coelhos,

todavia é escasso, sendo que o caso se

trata de uma recidiva local do carcinoma

de células basais.
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Referências

Microscopicamente, observou-se

neoplasia maligna

epitelial, infiltrativa em derme profunda

com arquitetura sólida. Apresenta

citoplasma pálido a

levemente eosinofílico, células

poliédricas e por vezes ovaladas, com

núcleos centrais, arredondados e de

cromatina frouxa. Notou-se presença de

1 a 3 nucléolos evidentes por célula,

intensa anisocariose assim como

pleomorfismo, e de 3 a 6 figuras de

mitose atípicas por campo

(400x/10CGA).


