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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste relato verificamos o potencial invasivo e destrutivo,

mesmo que para sítios relativamente distantes, do CCE. Assim, reitera-

se a importância de diagnóstico precoce bem como a relevância da

realização de exame de necropsia para elucidação de causas de óbito.
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INTRODUÇÃO

O carcinoma de células escamosas (CCE) é a neoplasia mais

comumente diagnosticada na região nasal dos felinos. Sabe-se do seu

potencial para invasão dos tecidos locais causando importante

destruição (MEUTEN, 2017). Contudo, relatos de invasão de estruturas

ósseas do crânio são raros. Este trabalho objetiva descrever um caso

de CCE nasal infiltrativo em crânio.

RELATO DE CASO

Em dezembro de 2020 foi recebido para diagnóstico amostras de

plano nasal de um felino, fêmea, SRD, 6 anos (Fig. A), com suspeita de

CCE. O tempo de evolução era de aproximadamente 60 dias.

Fragmentos teciduais foram processados de maneira a se obterem

lâminas histológicas. O diagnóstico final foi de CCE moderadamente

diferenciado (grau II). Cerca de 30 dias após o diagnóstico a paciente

iniciou com midríase em olho esquerdo (Fig. B) além de apatia e

anorexia, vindo a óbito. A paciente foi encaminhada para exame de

necropsia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais achados macroscópicos consistiram de pneumonia

supurativa severa, presença de conteúdo granular amarelado em

órbita esquerda e presença de marcada irregularidade do tecido

ósseo, visualizada principalmente em ossos parietais bilaterais (Fig.

C). À análise das lâminas histológicas pode-se observar grupos de

células carcinomatosas invadido todo o tecido cutâneo e subcutâneo

regional ao plano nasal (Fig. D) bem como o tecido ósseo do crânio-

ossos parietais (Fig. E e F); os componentes celulares possuíam

citoplasma abundante e eosinofílico, núcleos grandes, por vezes,

com aspecto vesicular, com cromatina formando agregados e

nucléolos hipercromáticos, as mitoses eram abundantes. No pulmão,

havia broncopneumonia supurativa crônica difusa acentuada.
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A) Felino, plano nasal. Aspecto da lesão diagnosticada como

CCE grau II. B) Felino, plano nasal 30 dias após diagnóstico e

globo ocular esquerdo com midríase.

C) Felino, osso parietal apresentando irregularidades. D) Felino,

microscopia de plano nasal revelando CCE. H&E, 40x
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E e F) Felino, microscopia de osso

parietal mostrando invasão por

CCE. H&E, 40x
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