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A ocorrência de neoplasias em felídeos

selvagens já foi documentada, mas ainda é

pouco discutida quando comparada a

literatura em animais domésticos. Com a

vida selvagem cada vez mais ameaçada,

caracterizar essas doenças pode ser uma

forma de colaborar com a sobrevivência

desses pacientes. Esse trabalho teve como

objetivo relatar e caracterizar

histologicamente um carcinoma mamário em

Onça-pintada (Panthera onca).

Introdução

Uma fêmea, de 16 anos, pesando 64,5 kg

proveniente do Zoológico Municipal de

Uberlândia – MG, foi encaminhada ao

Hospital Veterinário da Universidade

Federal de Uberlândia (HOVET-UFU) para

realização de mastectomia. O animal

apresentava uma massa ulcerada em região

de mama abdominal caudal e mama inguinal

direita, que media aproximadamente 7,0 x

5,0 cm, de consistência firme. Por

complicações pós-cirúrgicas, horas após o

procedimento o animal veio a óbito. O tumor

retirado foi encaminhado para o setor de

Patologia Animal do HOVET-UFU para

realização de exame histopatológico e o

animal foi submetido a necropsia (Figura 1).

O tumor foi classificado como carcinoma

sólido grau III com áreas de carcinoma

túbulo-papilar. Apesar da alta graduação,

indicando agressividade do tumor, não foram

encontrados sítios metastáticos em necropsia.
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Resultados

Conclusão

Microscopicamente havia proliferação de

células epiteliais (Figura 2).

Figura 1. Necropsia em Onça Pintada. Lesão

pós-cirúrgica de mastectomia em região

abdominal com bordas regulares aproximadas por

fio de sutura (seta).

Figura 2. Fotomicrografias de carcinoma

mamário. (A) As células estão arranjadas em

manto com estroma fibrovascular fino. Objetiva

de 10x, H.E. (B) Células epiteliais neoplásicas

estão arranjadas em túbulos e papilas. Objetiva de

4x, H.E.

Células epiteliais neoplásicas apresentavam

citoplasma moderado, eosinofílico, núcleo

arredondado, central, cromatina frouxa,

nucléolo evidente, por vezes, múltiplos.

Moderada anisocitose e elevada

anisocariose, com acentuado pleomorfismo

celular, e formação de túbulos em menos de

10% do fragmento. Foram observadas mais

de 20 figuras de mitose em 10 campos de

maior aumento (40x) e presença de áreas de

necrose multifocal.
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