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O carcinoma de células escamosas é uma

neoplasia maligna da epiderme

relacionada a exposição prolongada à luz

ultravioleta. Em cães, este neoplasma é

comum na pele despigmentada e afeta

frequentemente a cabeça, abdômen,

membros, períneo e dígitos.

Introdução

Cadela, SRD, 6 anos, atendida no Hospital

Veterinário da UNESP-FCAV, devido a

aumento de volume em região escapulo-

umeral de membro torácico esquerdo. A

suspeita de osteossarcoma levou à

amputação do membro, que foi

encaminhado ao Serviço de Patologia

Veterinária para exame histopatológico. A

massa localizava-se na articulação

escapulo-umeral, era firme, media 6,0 x 6,0

x 3,0 cm e ao corte era heterogênea, com

múltiplas cavitações císticas entremeadas a

áreas avermelhadas.

1. Meuten, DJ. Tumors in domestic

animals. 5th ed. Iowa: John Wiley & Sons

Inc, 2017.

Figura 1: Tecido ósseo com proliferação neoplásica

epitelial formando ninhos com lamelas de queratina na

porção central (pérolas córneas) entremeadas em

acentuado estroma fibroso (HE, Obj. 20x).

Os tumores de tecidos moles devem ser

considerados no diagnóstico diferencial de

neoplasias que comprometem o tecido

ósseo.
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Na avaliação histopatológica verificou-se

proliferação neoplásica maligna de células

epiteliais, com elevada celularidade, mal

demarcada e de crescimento infiltrativo no

tecido ósseo. As células neoplásicas

formavam ninhos com lamelas de

queratina na porção central (pérolas

córneas), que estavam entremeadas em

acentuado estroma fibroso (Figura 1).

Anisocariose moderada e foram

observadas 11 figuras de mitose em 10

CGA (Obj. 40x). Moderado infiltrado

linfoplasmocitário foi observado no

ambiente intratumoral, além de reação

periosteal acentuada. Os focos de invasão

óssea do tumor deixavam as trabéculas

ósseas ilhadas por células tumorais e

estroma fibroso. O tumor foi classificado

como carcinoma de células escamosas

queratinizado.


