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O carcinoma de células escamosas (CCE) é

a neoplasia oral mais frequente nos animais

domésticos. O aspecto macroscópico pode

variar de placa elevada em mucosa oral

com área central de ulceração até a

formação de massa elevada, ulcerada,

infiltrando tecidos adjacentes.

Microscopicamente, o CCE pode ser

classificado em cinco subtipos, sendo o

subtipo convencional o mais comum.

Introdução

Foi encaminhada ao Laboratório de

Patologia Animal da Universidade Federal

de Uberlândia (UFU) para necropsia, uma

fêmea de quati-de-cauda-anelada,

aproximadamente 15 anos e histórico

clínico de massa em região mandibular

esquerda. Durante exame necroscópico,

observou-se massa em cavidade oral

acometendo todo o ramo mandibular

esquerdo e porção rostral do ramo

mandibular direito, aproximadamente 8,0 x

5,0 cm, firme e ulcerada, que se estendia

para a pele da região, sendo que esta

também se encontrava ulcerada. Ao corte, a

superfície era irregular, coloração

brancacenta e centro necrótico (Figura 1).

O ramo mandibular esquerdo apresentava

infiltração da neoplasia e fratura

espontânea.

MUNDAY, J. S.; LOHR, C. V.; KIUPEL, M. Tumors

of the alimentary tract. In: MEUTEN, D.J. Tumor in 

domestic animals. 5. ed. Ames, Iowa : John Wiley & 

Sons Inc., 2017. cap. 13, p. 499-601. ISBN 

9781119181194.

Neoplasias são pouco relatadas em quati-

de-cauda-anelada (Nasua nasua), sendo

este o primeiro relato de CCE oral nesta

espécie.
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Figura 1. Massa em cavidade oral acometendo

mandíbula, irregular e brancacenta (círculo) com

centro necrótico (asterisco).

Microscopicamente as características

histológicas eram compatíveis com CCE

oral (Figura 2 e 3).

Figura 2. CCE oral em quati-de-cauda-

anelada. Proliferação neoplásica de células

epiteliais arranjadas em ninhos com

queratina em seu interior (asterisco).

Objetiva (10x), HE.

Figura 3. CCE oral em quati-de-cauda-

anelada. Infiltração neoplásica no tecido

ósseo adjacente (setas). Objetiva (10x),

HE.


