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APRESENTAÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.) apresentado ao Curso de 

Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, da 

Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de 

Médica Veterinária, é composto pelo Relatório de Estágio, onde são descritas as 

atividades realizadas durante o período de 13 de março a 31 de maio de 2016, no 

Setor de Oncologia Veterinária, situado no Hospital Veterinário –  “Governador 

Laudo Natel” da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade 

Estadual Paulista, campus localizado na cidade de Jaboticabal/SP, e relata um caso 

de tratamento com inibidor de tirosinoquinase em mastocitoma em cão e uso de 

eletroquimioterapia no tratamento de carcinoma espinocelular  oral em cão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo relatar o estágio curricular supervisionado na área 

de oncologia no Serviço de Oncologia Veterinária da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, campus de Jaboticabal, 

realizada no período de 13 de março a 31 de maio de 2017, onde foram 

acompanhados 489 casos, incluindo casos novos, retornos para realização de 

quimioterapia, acompanhamento de pacientes em remissão e realização de outros 

procedimentos, como criocirurgia, eletroquimioterapia e biópsias. Ainda neste 

trabalho, a descrição do local de estágio análise de casuística e revisão bibliográfica 

de dois relatos de casos, um de cão com mastocitoma cutâneo com recidivas e 

metástase em linfonodo sentinela tratado com inibidor de tirosinoquinase, e outro de 

cão com carcinoma espinocelular oral tratado com eletroquimioterapia, 

acompanhados durante o estágio.  

Palavras-chave: oncologia, neoplasia cutânea, neoplasia oral, tratamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A incidência de lesões oncológicas na medicina veterinária vem aumentado nos 

últimos anos devido a vários fatores, sendo um dos principais a longevidade dos 

animais de companhia (WHITROW et al., 2003).  

O mastocitoma é uma neoplasia maligna originada por diferenciação dos 

mastócitos, células que atuam no sistema imunológico da pele e mucosas como 

mediadores inflamatórios, liberando principalmente grânulos de histamina e heparina 

(DALECK et al., 2016). Os mastocitomas (MCTs) podem ter várias apresentações 

macroscópicas, podendo ser pedunculado, lobulado, firme, macio, ulcerado ou não, 

e pode ter evolução de anos a dias. Essa neoplasia é altamente metastática, 

podendo acometer linfonodos, baço, fígado e medula óssea (VAIL, 1996; COUTO, 

2006; LONDON; THAMM, 2013).  As alternativas terapêuticas para o mastocitoma 

incluem excisão cirúrgica, quimioterapia antineoplásica e inibidores de 

tirosinaquinase, entre outros. Os inibidores tirosinoquinase são fármacos que 

interagem com um ou vários alvos específicos de uma célula neoplásica, causando 

a morte celular, e possuem seus efeitos adversos diminuídos em razão de sua 

seletividade, tendo melhor resposta antineoplásica e consequentemente melhorando 

a qualidade de vida dos pacientes devido sua toxicidade reduzida (LONDON, 2013; 

PASQUALE, 2016).  

O carcinoma espinocelular (CEC) é uma neoplasia cutânea maligna, originada 

nos queratinócitos da epiderme. Na cavidade oral, pode afetar a gengiva, língua, 

mucosa labial e oral (REQUICHA, 2015). Possui baixa capacidade metastática, 

porém é altamente invasiva localmente. (DIAS, 2013). A avaliação citológica e 

histopatológica são essenciais para fechar diagnóstico (GIOSO, 2007; DENICOLA; 

2009). As opções terapêuticas consistem em cirurgia, radioterapia, criocirurgia, 

terapia fotodinâmica, quimioterapia ou eletroquimiterapia (KRAEGEL; MADEWELL, 

2004; PIPPI; GOMES, 2016). A eletroquimioterapia é o processo de quimioterapia 

potencializada pela eletroporação da membrana citoplasmática por meio de pulsos 

elétricos, com objetivo de apoptose de células neoplásicas devido à presença dos 

fármacos, e sua resposta depende do tipo de neoplasia, condições do paciente, via 

e dose de aplicação do quimioterápico (SILVEIRA et al., 2010; BRUNNER, 2016). 
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2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O estágio foi realizado no período de 13 de março a 31 de maio de 2017, com 

carga horária de 40 horas semanais, totalizando 440 horas de estágio, integralmente 

no Serviço de Oncologia Veterinária do Hospital Veterinário Governador Laudo 

Natel, sob supervisão da Professora Doutora Mirela Tinucci-Costa.  

O Hospital Veterinário Governador Laudo Natel situa-se no campus da Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho, Via de acesso Professor Paulo Donato Castellane s/n, campus 

Jaboticabal, São Paulo (Figura 1). O hospital realiza atendimento na área de 

pequenos animais, grandes animais e animais selvagens. A área de pequenos 

animais é composta por setores como Clínica Médica de Pequenos Animais (CMPA) 

e Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais (CCPA), e também atendimento 

especializado em oncologia, cardiologia, oftalmologia, nefrologia e urologia, 

dermatologia, reprodução e obstetrícia, nutrição clínica, ortopedia e neurologia, 

anestesiologia, patologia clínica e diagnóstico por imagem. O funcionamento do 

hospital é de segunda à sexta-feira das 8 às 18 horas.  

FIGURA 1 – ENTRADA DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – FACULDADE 
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS, EM JABOTICABAL, SÃO PAULO. 

 

Os setores de CMPA, CCPA, e reprodução e obstetrícia realizam atendimento de 

acordo com a demanda do hospital, sendo disponibilizados 10 senhas por dia, 5 

atendimentos de casos novos por período (exceto retornos), contando com os 

serviços dos médicos veterinários residentes, ocasionalmente, de pós-graduandos. 

Os residentes da CCPA realizam escala no atendimento ambulatorial e centro 
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cirúrgico, e no atendimento ambulatorial também é da competência dos pós-

graduandos atender casos de ortopedia e neurologia. O atendimento nos setores 

especializados é realizado com agendamento prévio, exceto em situações que são 

realizados encaminhamentos de outros setores, e os pacientes são atendidos pelos 

pós-graduandos. Os setores de anestesiologia, diagnóstico por imagem e patologia 

clínica contam com o serviço de residentes e pós-graduandos, e o atendimento é 

realizado normalmente com agendamento prévio, exceto o serviço de radiografia 

que é realizado de acordo com a demanda, sem agendamento, e patologia clínica 

que atende às necessidades de todas as áreas do hospital.  

Ao chegar, os pacientes contam com a recepção do hospital (Figura 2), a qual 

realiza o registro do animal, e liberação da ficha no sistema para acesso do médico 

veterinário diretamente no ambulatório, constando dados do proprietário, 

identificação do paciente, histórico clínico hospitalar, informações do atendimento 

(anamnese, exame físico, tratamento ambulatorial e domiciliar), resultados e laudos 

de exames, entre outros, e posteriormente ao atendimento, os proprietários são 

encaminhados novamente à recepção para o fechamento de contas.  

FIGURA 2 - RECEPÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DE PEQUENOS ANIMAIS, FCAV/UNESP. 

 

A estrutura do hospital conta com cinco ambulatórios direcionados ao 

atendimento da clínica médica (Figura 3) sendo um desses compartilhado no dia de 

atendimento da dermatologia, quatro para clínica cirúrgica, sendo uma sala de 

preparo para os animais que serão encaminhados a cirurgia e recuperação no pós- 

cirúrgico, um direcionado a oncologia, um ambulatório para oftalmologia, uma sala 

de emergência para uso dos anestesistas em exames pré-anestésicos, 

procedimentos, e em casos que necessite de monitorização, dois para cardiologia, 
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um para atendimento e outro para realização de ecocardiograma, e um para 

nefrologia e urologia.  

FIGURA 3 – PADRÃO DOS AMBULATÓRIOS DO HV – FCAV, UNESP. 

 

Conta também com um mini-anfiteatro, para realização de discussões de casos e 

palestras, uma copa e dois sanitários. A extensão do prédio principal conta com sala 

de fluidoterapia (Figura 4), na qual é realizada fluidoterapia diária, sem a opção de 

internação, e os proprietários passam o dia junto com seu animal. Possui também 

sala de enfermagem, canis e laboratórios, como laboratório de oncologia, no qual é 

realizado manipulação, administração e armazenamento de quimioterápicos, copa 

destinada aos animais sendo os residentes de nutrição clínica os responsáveis, 

laboratório de endoscopia, ortopedia, fisioterapia, nefrologia, cardiologia, e 

imunohistoquímica. 

FIGURA 4 -  SALA DE FLUIDOTERAPIA E OBSERVAÇÃO, HV – FCAV/UNESP. 

 

O setor de obstetrícia contém estrutura própria, com ambulatórios e centro 

cirúrgico, da mesma forma que o setor de diagnóstico por imagem, nutrição clínica e 

patologia clínica, que também possuem estrutura própria e adaptada para a 

realização dos exames e procedimentos.  
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A farmácia (Figura 5A) atende as necessidades de todos os setores do hospital, 

sendo responsável pela liberação de qualquer item que será utilizado durante o 

atendimento (agulhas, seringas, tubos para coleta de sangue, fármacos, fluidos, 

etc.), sendo possível realizar o estorno quando os materiais não são utilizados. O 

laboratório de patologia clínica (Figura 5B) recebe as amostras de sangue, urina, 

citologia e histopatologia, e dentro de um prazo determinado pelos médicos 

veterinários responsáveis, os resultados e laudos são liberados no sistema para 

acesso do requisitante. 

FIGURA 5 – A. FARMÁCIA OU DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS, HV – FCAV/UNESP. B. 
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA, HV – FCAV/UNESP. 

 

O hospital conta com uma equipe de técnicos de enfermagem e estagiários 

setorizados, sempre disponíveis para os médicos veterinários, facilitando a rotina no 

dia a dia. A esses, é dada a liberdade para coleta de sangue, canular vasos, auxílio 

para contenção dos animais, organização do ambiente de trabalho, oportunidade de 

realizar a triagem inicial do atendimento e exame físico dos pacientes além do 

acompanhamento direto da rotina. 

 

2.1  SERVIÇO DE ONCOLOGIA VETERINÁRIA  

 

O Serviço de Oncologia Veterinária é composto por 13 pós-graduandos 

(mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos) que participam da rotina hospitalar e 

se organizam em duplas ou trios para realizar o atendimento que ocorre em dias 

pré-determinados. As consultas são realizadas com agendamento prévio, exceto em 

situações de encaixes e encaminhamentos de outros setores. Em média, são 9 

casos atendidos diariamente, contando com retornos de pacientes já em tratamento 
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para realização de procedimentos, casos novos, pacientes em remissão e 

acompanhamento clínico.  

A triagem inicial para casos novos na oncologia é realizada por etapas. 

Primeiramente é necessário que se tenha uma suspeita oncológica. Geralmente os 

pacientes foram diagnosticados em locais que não oferecem serviço de oncologia, e 

são encaminhados para opinião de especialista. É realizada anamnese, avaliada a 

queixa principal do proprietário, juntamente com associação de outros sinais clínicos 

e histórico do paciente. Em seguida da anamnese é realizado exame físico, e 

quando constatado massas, nódulos, aumento de volume em regiões de fácil 

acesso, e realizada a mensuração com paquímetro e descrição da lesão.  

O próximo passo do estadiamento clínico é a realização de citologia como exame 

de triagem, com objetivo de obter diagnostico sugestivo. Outra etapa do 

estadiamento é a pesquisa por metástase, sendo então realizado exame radiográfico 

de tórax, ultrassonografia abdominal. Exame hematológico e perfil bioquímico são 

realizados para análise sistêmica do paciente. Quando o exame citológico é 

inconclusivo, é planejado exame histopatológico, e para a realização deste é 

necessário que o animal esteja em condições de receber anestesia ou sedação, 

devido a isso é encaminhado para setor de anestesiologia e/ou cardiologia para 

avaliação.  

O planejamento das opções terapêuticas é elaborado a partir dos resultados dos 

exames, enquanto isso, pode ser realizado tratamento sintomático para conforto do 

animal. Estas opções terapêuticas dependem do tipo do tumor, grau de malignidade, 

metástase, recidiva, tempo de evolução, comprometimento de outros órgãos, e 

incluem protocolos de quimioterapia antineoplásica intravenosa ou oral, 

quimioterapia metronômica, eletroquimioterapia, criocirurgia, cirurgia, fármacos 

específicos ou apenas terapia de suporte e tratamento paliativo, ou a associação de 

tratamentos.  

O Serviço de Oncologia Veterinária possui dois ambulatórios com os 

equipamentos necessários para a realização do atendimento e manipulação de 

quimioterápicos. O ambulatório conta com mesa em granito, computador com 

acesso ao sistema e internet, mesa de atendimento em inox, pia e armário com 

gavetas para armazenamento de materiais como luvas, seringas, agulhas, lâminas 
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de vidro, focinheiras, máquina de tricotomia, e armário de vidro para armazenamento 

de medicamentos e outros materiais, negatoscópio, saída de oxigênio concentrado, 

painel para recados, estante para receituários e requisições de exames, prateleira 

para livros do ambulatório. O laboratório ou ambulatório 2 possui mesa em granito, 

computador, mesa para atendimento em inox, armário de vidro, pia e armários para 

armazenamento de materiais, geladeira para armazenamento de quimioterápicos e 

medicamentos, galões de nitrogênio líquido para criocirurgia e capela de fluxo 

laminar para manipulação de quimioterápicos (Figura 6).  

FIGURA 6 – LABORATÓRIO DE ONCOLOGIA VETERINÁRIA COM CAPELA DE FLUXO LAMINAR 
PARA MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS, HV – FCAV, UNESP. 

 

A manipulação dos quimioterápicos é realizada com a devida paramentação 

necessária para segurança pessoal devido a frequente exposição aos fármacos, 

sendo utilizado gorro, máscara com filtro de carvão ativado, 2 pares de luvas látex e 

avental impermeável (Figura 7). 

FIGURA 7 – MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICO COM PARAMENTAÇÃO ADEQUADA, EM 
CAPELA DE FLUXO LAMINAR, PARA ADMNISTRAÇÃO INTRAVENOSA EM PACIENTE. 
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2.1.1 Casuística acompanhada   

 

Durante o período do estágio, foram atendidos 489 animais, entre eles 

pacientes já em tratamento, retornos para realização de quimioterapia, 

acompanhamento de pacientes em remissão e casos novos, com média de 

atendimento de 9 casos por dia. A casuística deste trabalho foi realizada a partir de 

100 casos novos atendidos no período de 13 de março a 26 de maio de 2017.  

Com relação à espécie dos animais atendidos, foi observado que durante 

esse período houve maior incidência de cães do que gatos, 86% (86/100) e 14% 

(14/100), respectivamente (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DE ANIMAIS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA 
VETERINÁRIA (HV – FCAV/UNESP), COM RELAÇÃO A ESPÉCIE. 

 

No que concerne ao sexo de cães e gatos, as fêmeas foram mais acometidas 

por neoplasias (68%) do que os machos (32%) (Gráfico 2).  

GRÁFICO 2 – OCORRÊNCIA DE NEOPLASIAS COM RELAÇÃO AO SEXO DOS ANIMAIS. 
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Foi observado que a maior casuística de neoplasias em cães era de animais sem 

raça definida, representando 29% (25/86) dos casos atendidos. A segunda maior 

casuística foi representada por 12,7% (11/86) dos animais de raça Poodle, seguido 

da raça Pit Bull, com 9,3% (8/86). Com relação aos felinos, dos 14 animais 

atendidos, 13 eram SRD, e apenas um de raça Siamês.  

GRÁFICO 3 – RELAÇÃO DAS RAÇAS DE CÃES MAIS ACOMETIDAS POR NEOPLASIAS. 

  

 

A expectativa de vida dos pacientes atualmente tem aumentado, devido 

qualidade de vida superior à anos atrás, influenciando o surgimento de 

comorbidades como os tumores. As neoplasias foram mais frequentes os animais na 

faixa etária de 6 a 12 anos (84%), sendo mais rara em animais muito idosos ou 

muito jovens (Gráfico 4).  

GRÁFICO 4 – RELAÇÃO DA IDADE DOS ANIMAIS, SENDO A FAIXA ETÁRIA MAIS INCIDENTE DE 
6 A 12 ANOS. 
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O tumor mais frequente foi o mastocitoma, apresentando diferentes formas 

macroscópicas, que variou entre pedunculado, ulcerado e aderido, com tempo de 

evolução de anos ou dias. As neoplasias mamárias foram a segunda mais comum, 

dentre elas destacam-se carcinoma tubular misto, carcinoma inflamatório, 

carcinossarcoma, carcinoma micropapilar, carcinoma cribiforme, entre outros, 

apresentando em alguns casos metástase em linfonodos sentinela ou em pulmão. A 

terceira afecção mais recorrente foi o carcinoma espinocelular ou carcinoma de 

células escamosas, principalmente em felinos em região de plano nasal, pina ou 

base auricular, e caninos em cavidade oral, região abdominal e inguinal. O 

hemangiossarcoma foi bastante diagnosticado em cães da raça Pit Bull, 

Dachshunds e Boxer, manifestando alterações em pele de região abdominal e em 

baço (Tabela 1).   

TABELA 1 – CASUÍTICA DE NEOPLASIAS ACOMPANHADA NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA 
VETERINÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 26 DE MAIO DE 2017, HV – 

FCAV/UNESP. 

Neoplasias Cães Gatos  %  

MASTOCITOMA  15 1 16% 

NEOPLASIA MAMÁRIA 14 1 15% 

CARCINOMA ESPINOCELULAR 5 6 11% 

HEMANGIOSSARCOMA 10 0 10% 

LINFOMA  5 2 7% 

MELANOMA  8 0 8% 

LIPOMA 4 2 6% 

ADENOCARCINOMA  5 0 5% 

TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL 4 0 4% 

OSTEOSSARCOMA 3 0 3% 

CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONAIS 2 0 2% 

FIBROSSARCOMA  2 0 2% 

LIPOSSARCOMA  2 0 2% 

LEUCEMIA  1 0 1% 

ADENOMA APÓCRINO 1 1 2% 

CARCINOMA UROTELIAL INVASIVO 1 0 1% 

CARCINOMA DE CÉLULAS HEPATOIDES  1 0 1% 

SARCOMA DE APLICAÇÃO  0 1 1% 

LEIOMIOMA 1 0 1% 

CARCINOMA TORÁCICO 1 0 1% 

NEOPLASIA CEREBRAL 1 0 1% 

Total  86 14 100% 
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3. MASTOCITOMA  

 

3.1  MASTÓCITOS 

 

Os mastócitos são células do tecido conjuntivo que participam do sistema imune 

e são encontradas especialmente em locais nos quais há o contato do organismo 

com o meio ambiente, como pele e mucosas, e tecidos subcutâneos dos animais 

(KRAEGEL; MADEWELL, 2004; COUTO, 2006; DALECK et al., 2016).  

Há indicação de que essas células são derivadas de células tronco 

hematopoiéticas, e surgem como um precursor na medula óssea, migrando para os 

tecidos periféricos, onde, sob influência de citocinas locais, se diferencia em 

mastócitos maduros (KRAEGEL; MADEWELL, 2004).  

Os mastócitos são essenciais mediadores da resposta inflamatória aos antígenos 

exógenos, participando de reações de hipersensibilidade tipo I, dependentes de 

imunoglobulina E (IgE). Após a formação do complexo antígeno-IgE na superfície 

dos mastócitos, ocorre a ativação celular, com liberação dos conteúdos dos 

grânulos, como histamina e heparina e proteases (JANEWAY et al., 2000; DALECK 

et al., 2016).  

Os mastócitos também sintetizam e liberam mediadores lipídicos e citocinas. Por 

poderem liberar mediadores biologicamente ativos, os MCTs produzem grande 

quantidade de efeitos locais e sistêmicos. A liberação local de proteases, histamina 

e heparina em conjunto com o recrutamento da citocina de outras células 

inflamatórias, manifesta-se clinicamente na forma de edema, prurido, tumefação, 

cicatrização retardada e hemorragia (BROWN et al., 2002; BLACKWOOD et al., 

2012; DALECK et al., 2016).  

As reações alérgicas da pele são as manifestações mais frequentes atribuídas 

aos mastócitos e suas características lesivas dependem do local da pele no qual o 

processo ocorre (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002; BROWN et al., 2002). As 

variações observadas nos processos lesivos alérgicos dependem da sensibilidade 

do órgão alvo, dos mediadores liberados pelos mastócitos e da natureza do antígeno 

presente no local. Quando o paciente é exposto a uma estrutura estranha à pele, o 

linfócito passa a produzir imunoglobulina que se liga à superfície do mastócito. Em 
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seguida o antígeno pode se ligar a IgE e desencadear o processo de degranulação 

(JANEWAY et al. 2000). As consequências desse processo são aumento da 

permeabilidade vascular e chegada de células leucocitárias, principalmente 

eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, linfócitos e plasmócitos (GOLDSCHMIDT; 

HENDRICK, 2002; DALECK et al., 2016). 

A proliferação desordenada dos mastócitos pode ser sistêmica, denominada por 

mastocitose sistêmica, que se caracteriza por aumento inexplicável de mastócitos 

em tecidos específicos, como medula óssea, estomago e pulmão. Quando o 

crescimento desordenado é local, denomina-se mastocitoma, uma neoplasia quase 

exclusiva da pele, por vezes única ou múltipla, não encapsulada, localizada 

aproximadamente 50% dos casos no tronco e períneo, 40% nos membros e 10% 

nas regiões da cabeça e pescoço, e é altamente infiltrativa para as camadas mais 

profundas da pele (JANEWAY et al., 2000; BLACKWOOD et al., 2012).  

 

3.2  INCIDÊNCIA E ETIOLOGIA  

 

O mastocitoma é uma neoplasia maligna caracterizada pela proliferação 

neoplásica de mastócitos, sendo considerado o terceiro tumor cutâneo maligno mais 

frequente no cão, representando cerca de 20,9 a 22,4% de todos os tumores 

cutâneos que acometem a espécie. Raças como Boxer, Boston Terrier, Bulldog, 

Labrador Retriever, Golden Retriever, Beagle, Teckel apresentam maior ocorrência 

desta neoplasia (COUTO, 2006). Outros estudos demonstram que cães sem raça 

definida e das raças Cocker Spaniel, Pit Bull Terrier e Shar-Pei também são 

predispostos aos mastocitomas (DE NARDI et al., 2002; KRAEGEL; MADEWELL, 

2004; DALECK et al., 2016).  

Animais de meia idade a idosos com idade média variando de 7,5 a 9 anos são 

os mais acometidos, porém já foi relatada em animais jovens. Não há predisposição 

sexual para a ocorrência desta neoplasia em cães (KRAEGEL; MADEWELL, 2004; 

COUTO, 2006). 

Um fator ainda controverso e desconhecido é a etiologia dos mastocitomas. 

Embora alguns estudos já tenham associado sua ocorrência a fatores genéticos 

básicos referentes predileção racial, a estimulação antigênica da proliferação de 
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mastócitos também foi incriminada como fator de contribuição (GOLDSCHMIDT; 

HENDRICK, 2002). 

 A alteração do receptor c-kit, um modulador do desenvolvimento e da função dos 

mastócitos, sugere que em aproximadamente metade dos mastocitomas caninos o 

transtorno na regulação normal possa ser uma etapa na carcinogênese 

(BLACKWOOD et al., 2012; DALECK et al., 2016).  

 

3.3  CARCINOGÊNESE 

 

Estudos demonstraram que interações de fatores de crescimento com o receptor 

tirosinoquinase, denominado Kit, são necessárias para a diferenciação, 

sobrevivência e o funcionamento de mastócitos sadios (LONDON et al. 1996; 

DALECK et al., 2016).   

Os oncogenes são genes alterados derivados dos cromossomos eucarióticos, e 

suas contrapartes normais foram denominadas proto-oncogenes. Os proto-

oncogenes regulam as respostas celulares para os sinais externos que estimulam o 

crescimento e a diferenciação. Os produtos gênicos dos proto-oncogenes incluem 

fatores de crescimento, receptores para fatores de crescimento, tirosina 

citoplasmática, entre outros. Nas células normais a expressão desses é 

extremamente bem regulada, levando ao controle coordenado das funções celulares 

(LONDON et al., 1996; BLACKWOOD et al., 2012).  

Nos últimos anos, estudos evidenciaram que mutações no proto-oncogene c-kit 

podem estar envolvidas na etiologia do mastocitoma. Tal alteração torna o receptor 

Kit ativo, mesmo na ausência de fatores estimuladores, juntamente com uma 

sinalização exacerbada e persistente, responsável pela multiplicação anômala dos 

mastócitos (LONDON et al., 1996; DALECK et al., 2016) 

Inúmeros tipos de mutações podem comprometer a função de um proto-

oncogene, como mutação de um ponto, deleção, translocação ou amplificação, 

todas podendo resultar em expressão essencial ou ativação da proteína resultante. 

A mutação no proto-oncogene c-kit, receptor para o fator de crescimento 

tirosinoquinase, pode levar a fosforilação característica e ativação do receptor Kit na 
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ausência de ligação com o fator de crescimento, fazendo com que a célula ou as 

células acometidas recebam um sinal inadequado, o que pode resultar em 

crescimento descontrolado, logo os oncogenes são causadores positivos da 

transformação maligna, e as mutações que os acometem levam a um ganho de 

função (LONDON et al., 1996; BLACKWOOD et al., 2012;).  

 Aponta-se que a mutação do proto-oncogene c-kit esteja presente em 25 a 40% 

dos mastocitomas, estando relacionada com o prognostico do paciente, visto que 

sua ocorrência normalmente está associada a tumores indiferenciados (LONDON et 

al. 1996; DALECK et al., 2016).  

 

3.4  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

Os mastocitomas (MCTs) têm apresentação clínica variada, podendo ser 

classificados como mastocitoma cutâneo ou sistêmico (COUTO, 2006). 

Os MCTs cutâneos podem ser divididos em dérmicos e subcutâneos, e 

apresentam características macroscópicas e localização bastante variada. Estudos 

apontam que cerca de 50% dos tumores localizam-se em região de tronco, períneo, 

genital e inguinal, 40% em membros e 10% em cabeça e pescoço, porém já foram 

descritos em locais como conjuntiva, glândula salivar, orofaringe, trato 

gastrointestinal, ureter e coluna (BLACKWOOD et al., 2012; DALECK et al., 2016).  

As lesões podem se apresentar com aspecto agressivo, como nódulos, massas 

ou placas eritematosas, com grandes dimensões, mal delimitadas, firmes, ulceradas, 

aderidas e infiltrativas, com múltiplos nódulos, ou lesões com características 

benignas como nódulos únicos e pequenos, bem delimitados, não ulcerados, 

macios, não aderidos ou pedunculadas. Quando localizados no tecido subcutâneo, 

podem ser confundidos com lipoma, devido aspecto macio e flutuante, são 

denominados de “o grande imitador”, visto que podem mimetizar várias outras 

lesões (VAIL, 1996; COUTO, 2006; LONDON; THAMM, 2013).  

Na apresentação visceral do mastocitoma, ou mastocitoma sistêmico, alterações 

como linfoadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia e efusão peritoneal ou pleural 

podem ser observadas. Usualmente esta apresentação antecede uma lesão cutânea 
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indiferenciada. Por outro lado, a mastocitose disseminada está relacionada com a 

expansão sistêmica do mastocitoma cutâneo primário, acometendo principalmente 

órgãos como baço, fígado, linfonodos ou medula óssea (LONDON; THAMM, 2013; 

DALECK et al., 2016).  

Cerca de 50% dos cães que apresentam MCTs podem apresentar sinais clínicos 

conhecidos como síndromes paraneoplásicas. As síndromes paraneoplásicas (SPN) 

são manifestações clínicas que podem ocorrer em locais distantes do tumor primário 

ou de suas metástases, sendo consideradas efeitos indiretos do tumor, ou seja, não 

há relação entre o tamanho, localização, presença de metástases e atividade do 

tecido de origem com a sua ocorrência (VAIL, 1996; LONDON; THAMM, 2013). 

As SNP relacionadas com os mastocitomas são: úlceras gastrintestinais, 

coagulação defeituosa, choque e retardo na cicatrização de feridas e estão 

relacionadas à degranulação de mastócitos e consequente liberação de aminas 

vasoativas como histamina, heparina, fator quimiotático para eosinófilos e enzimas 

proteolíticas. O sinal de Darrier, ocorre quando há manipulação excessiva do tumor 

sendo caracterizado pela formação de pápulas e eritema peritumoral. Tal 

manifestação é decorrente, principalmente, da liberação de histamina pelos 

mastócitos tumorais (VAIL, 1996; LONDON; THAMM, 2013; DALECK et al., 2016).  

A ulceração gastrointestinal, acomete principalmente estômago e duodeno, e 

pode ocorrer em 35 a 83% dos cães com mastocitoma. Tais ulcerações podem 

apresentar aspecto puntiforme, normalmente múltiplas e, em casos mais graves, 

podem causar perfurações amplas. Sua etiologia está associada ao aumento dos 

níveis sanguíneos de histamina, que estimulam receptores H2 das células parietais, 

levando à produção excessiva de ácido gástrico e aumento da motilidade gástrica. 

Além disso, a histamina causa danos ao endotélio vascular de arteríolas e vênulas e 

liberação de fibrolisina levando a trombose intravascular e necrose isquêmica da 

mucosa. Os sinais clínicos associados a esta SPN são hematêmese, anorexia, 

hematoquesia, melena, anemia, dor abdominal e em alguns casos, perfuração 

intestinal e peritonite (BLACKWOOD et al., 2012; LONDON; THAMM, 2013; 

DALECK et al., 2016).  

Outra manifestação clínica que pode estar indiretamente relacionada ao 

mastocitoma é a cicatrização retardada e deiscência de sutura, no período pós 
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operatório. Esta SPN está relacionada a liberação de enzimas proteolíticas e aminas 

vasoativas por mastócitos neoplásicos. Estas substâncias ao se ligarem aos 

receptores H1 e H2 podem levar a supressão do fator de crescimento de 

fibroblastos, reduzindo assim a fibroplasia. A liberação de heparina durante a 

manipulação cirúrgica do tumor, também pode causar aumento da hemorragia local. 

Ocasionalmente, pode haver liberação maciça de histamina pelas células tumorais, 

levando ao choque anafilático (BLACKWOOD et al., 2012; LONDON; THAMM, 2013; 

DALECK et al., 2016).  

 

3.5  DIAGNÓSTICO  

 

O diagnóstico é estabelecido por meio de exames citológico e histopatológico 

associados aos sinais clínicos e demais exames complementares realizados para o 

estadiamento clínico (COUTO, 2006; DALECK et al., 2016).   

 

3.5.1 Citologia 

Os mastocitomas são classificados como neoplasia de células redondas devido a 

citomorfologia do sistema hemolinfático, apesar da forma redonda não as 

distinguirem de outras células. Caracteriza-se o padrão o morfológico das células 

redondas neoplásicas a individualidade, diferentemente de neoplasias epiteliais em 

que há junções celulares unindo-as, e de neoplasias mesenquimais, na qual as 

células formam pequenos grupos devido a presença da matriz celular (Figura 8) 

(DENICOLA, 2009).  

O exame citopatológico é um método fácil e simples de ser realizado.  A coleta 

de material pode ser feita por meio de punção aspirativa por agulha fina (PAAF), 

com agulha de baixo calibre (22 a 27 G), pois são menos dolorosas e diminuem a 

contaminação por sangue nas amostras, seringa de 10 ou 5 mL e lâminas de vidro 

para visualização em microscópio, permitindo melhor visualização dos grânulos 

citoplasmáticos quando comparado ao exame histopatológico (LAVALLE et al., 

2003; KRAEGEL; MADEWELL, 2004).  
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FIGURA 8 - LÂMINA DE CITOLOGIA DE MASTOCITOMA CUTÂNEO, COM PRESENÇA DE 
CÉLULAS REDONDAS MODERADAMENTE PLEOMÓRFICAS, BINUCLEAÇÃO, CARIOMEGALIA, 
ANISOCARIOSE, E POUCOS GRÂNULOS CITOPLASMÁTICOS, E ATIPÍA CITOMORFOLÓFICA, 

NA COLORAÇÃO DE HEMATOXILINA E EOSINA, 400X (DENICOLA, 2009). 

 

Estudos recentes sugerem um processo de coloração para auxiliar a indicação 

do comportamento biológico dessa neoplasia, a partir da detecção de regiões 

organizadoras nucleolares agirofílicas (AgNORs), que representam indiretamente a 

proliferação celular, podendo ser realizada tanto em amostras citológicas como em 

fragmentos de tecidos. Foi então estabelecido uma correlação entre contagem alta 

de AgNORs e prognóstico ruim, devido à alta taxa de proliferação celular (RECH, 

2004; DENICOLA, 2009). 

 

3.5.2 Histopatologia  

 

Outra classificação utilizada para estabelecer grau histológico foi proposta por 

Patnaik et al, 1984, e os critérios de avaliação incluem quantidade de citoplasma, 

forma e diferenciação celular, coloração e forma do núcleo, número de nucléolos, 

número de figuras mitóticas e outras alterações, como edema e necrose (Figura 8).   

Essas características possibilitam diferenciar os MCTs em três graus: grau I – 

bem diferenciado, geralmente bem definido, superficial, com baixo índice mitótico, 

grau II – moderadamente diferenciado, pouco a moderadamente circunscrito, leve a 

moderada infiltração nos tecidos profundos da derme, índice mitótico moderado, 

atipia citomorfológica discreta, e grau III – pouco diferenciado (indiferenciado), pouco 
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circunscrito, infiltração profunda no subcutâneo, alto índice mitótico, atipia 

citomorfológica moderada (Quadro 1) (RECH, 2004; DENICOLA, 2009; DALECK et 

al. 2016).  

Apesar da graduação ser fundamentada na avaliação histológica, sendo possível 

observar invasão tecidual, pode-se avaliar grau de diferenciação celular a partir de 

exames citológicos, como por exemplo, células que possuem maior variabilidade de 

tamanho celular, nuclear e da relação núcleo-citoplasma, e menos granulações 

citoplasmáticas são células menos diferenciadas (DENICOLA, 2009).  

Segundo estudos, o fator prognóstico quando relacionado ao grau histológico, 

94% dos cães com mastocitoma grau I apresentam tempo de sobrevida superior a 

1.500 dias, e o mesmo tempo de sobrevida é observado em 56% dos cães 

diagnosticados com mastocitoma grau II e 7% mastocitoma grau III (RECH, 2004). 

Devido a várias contradições quando relacionado ao fator prognóstico, Kiupel et 

al. (2011), sugeriram nova classificação, dividindo os tumores em alto grau e baixo 

grau. De acordo com a proposta, neoplasias que atendam a um dos requisitos como: 

pelo menos 7 figuras de mitose em 10 campos de maior aumento (CGA), pelo 

menos 3 células multinucleadas (três ou mais núcleos) em 10CGA, pelo menos 3 

núcleos acentuadamente bizarros em 10CGA, e diâmetro nuclear de pelo menos 

10% das células neoplásicas (cariomegalia) são classificados como mastocitoma de 

alto grau de malignidade, já as neoplasias que não apresentam essas características 

são, então, classificadas como baixo grau de malignidade. Essa proposta também 

está relacionada ao fator prognóstico e tempo de sobrevida dos pacientes, visto que 

neoplasias classificadas como baixo grau apresentam tempo de sobrevida superior a 

24 meses, enquanto as de alto grau apresentam sobrevida inferior a 4 meses 

(GIEGER, et al., 2003; RECH, 2004). 

QUADRO 1 – SISTEMA DE GRADUAÇÃO HISTOLÓGICA DOS MASTOCITOMAS. ADAPTADO DE 
PATNAIK ET AL., 1984. 

Grau Critério de Graduação Histológica 

I 

- Mastócitos bem diferenciados na derme superficial ou profunda, 

dispostos em cordões ou pequenos grupos 

- Células redondas a ovais ou uniformes com citoplasma 

abundante e bem delimitado; 
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- Núcleo redondo e ausência de figuras de mitose. 

II 

- Moderadamente a altamente celular com invasão da derme 

profunda e subcutâneo; 

- Células redondas a ovais a moderadamente pleomórficas com 

raras células binucleadas; 

- Citoplasma distinto a indistinto; 

- Núcleo redondo com um ou mais nucléolos visíveis; Raras 

figuras mitóticas (0 a 2/CGA – campo de grande aumento – 400x); 

- Áreas de edema e necrose. 

III 

- Localizado extensivamente na derme e tecido subcutâneo; 

- Células pleomórficas arranjadas em tapete ou cordões estreitos; 

- Citoplasma indistinto; 

- Núcleo redondo vesicular com um ou mais nucléolos 

proeminentes; 3 a 6 mitoses/CGA; 

- Células multinucleadas e células gigantes; 

- Edema, hemorragia e necrose frequentes. 

 

Através da avaliação histopatológica é possível observar características dos 

diferentes sistemas de graduação no mesmo tumor. Autores recomendam que 

sejam consideradas as características predominantes, ou seja, as que melhor 

representam apenas uma graduação, tendo preferência pelo sistema de 

classificação proposto por Patnaik et al. (1984), nunca deixando de correlacionar 

com o estado clínico do paciente, devido as classificações serem fator prognóstico 

do e estarem ligadas ao tempo de sobrevida do paciente. (RECH, 2004; DENICOLA, 

2009; DALECK et al., 2016;). 
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FIGURA 9 - A. MASTOCITOMA BEM DIFERENCIADO. CÉLULAS DESORGANIZADAS 
SEPARADAS POR FEIXES DE COLÁGENO. CITOPLASMA GRANULOSO. COLORAÇÃO 

HEMATOXILINA E EOSINA 400X (WELLE, ET AL., 2008). B. MASTOCITOMA POUCO 
DIFERENCIADO. CÉLULAS PLEOMÓRFICAS NÃO GRANULADAS, NÚCLEOS DE DIMENSÕES 

VARIÁVEIS E ALTO NÚMERO DEFIGURAS MITÓTICAS ATIPICAS. EOSINÓFILOS 
ENTREMEADOS ÀS CÉLULAS. COLORAÇÃO HEMATOXILINA E EOSINA 400X (WELLE ET AL., 

2008). 

 

 

3.5.3 Imunohistoquímica  

Essa modalidade de diagnóstico é válida para avaliar o receptor tirosinoquinase 

Kit de mastocitomas indiferenciados, dado que esse receptor é mantido pelas 

células neoplásicas, e é raramente expresso em outras neoplasias de células 

redondas. A avaliação do prognóstico do paciente também pode ser realizada pela 

imunomarcação dessa proteína, alguns estudos descrevem três padrões de 

marcação como Kit I membranoso, Kit II citoplasmático focal e Kit III citoplasmático 

difuso, e observaram relação entre os padrões citoplasmáticos e pior prognóstico ao 

paciente, devido a aumento de recidivas locais e menor tempo de sobrevida do 

paciente (STREFEZZI et al., 2010; ABADIE et al., 2005). 

A marcação de Ki-67, proteína expressa durante todo ciclo celular, desde início 

de G1 à fase de mitose, também é realizada na imunohistoquímica com objetivo de 

avaliar o índice proliferativo da neoplasia, e assim, definir fator prognóstico. Estudos 

indicam que tumores com contagem de Ki-67 maior que 23 estão relacionados a alta 

taxa de recidiva, metástases e mortalidade do paciente (ABADIE  et al., 2005).  

3.6  ESTADIAMENTO 

 

Segundo Daleck et al. (2016), em 2008, durante o 1º Encontro Mundial de 

Oncologia Veterinária, em Copenhagen, um sistema de estadiamento clínico foi 
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proposto (Quadro 2). A importância do estadiamento está diretamente relacionada a 

determinação da terapêutica e prognóstico do paciente. Em virtude da alta taxa de 

metástase nos mastocitomas, estabelecer a extensão da doença e o estado geral do 

paciente é imprescindível.   

Para o estadiamento clínico do paciente, além de exames laboratoriais 

(hemograma e perfil bioquímico), deve ser solicitado exames de imagem como 

radiografia torácica e ultrassonografia abdominal, além de punções biopsia 

aspirativas de linfonodos e medula óssea. Sugere-se a necessidade de avaliação 

citohistopatológica de possíveis focos metastáticos em baço e fígado, devido à baixa 

sensibilidade do exame ultrassonográfico em detectar metástase nesses órgãos. Os 

principais alvos de metástase são, respectivamente, baço, fígado, linfonodos e 

medula óssea (DALECK et al., 2016). 

QUADRO 2 – ESTADIAMENTO CLÍNICO PARA MASTOCITOMA CUTÂNEO CANINO. ADAPTADO 
DE DALECK ET AL., (2016). 

Estádio Tumor 
Linfonodo 

regional reativo 
Metástase 

I Único, < 3 cm, bem circunscrito Ausente Ausente 

II 
+ 1 nódulo, < 3 cm, com distância 

interlesional > 10 cm, bem circunscrito  
Ausente  Ausente  

III 

1 ou +, > 3 cm, com distância 

interlesional < 10 cm, mal circunscrito ou 

ulcerado  

Ausente  Ausente  

IV Qualquer tipo lesional  Presente  Ausente 

V Qualquer tipo lesional  
Presente ou 

ausente  
Presente  

 

 

3.7  FATORES PROGNÓSTICOS  

 

A associação dos fatores para a determinação do prognóstico do paciente é 

indispensável, devia a alta complexidade do tumor, comportamento biológico, 
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apresentação clínica e tempo de desenvolvimento (ABADIE et al., 2005; STREFEZZI 

et al., 2010; DALECK et al., 2016). 

Estudos abordam que apenas as características observadas em exame 

citohistopatológico para gradação histológica e estadiamento clínico do paciente não 

são suficientes para definir o fator prognóstico, uma vez que outros métodos já tem 

sido utilizados e associados, como tamanho e localização da lesão, recidivas, sinais 

sistêmicos, velocidade de crescimento neoplásico, predisposição racial, índice 

mitótico, marcador de proliferação Ki-67 e AgNOR e padrão de marcação de Kit, 

como já citado anteriormente (RECH, 2004; ABADIE et al., 2005; STREFEZZI et al., 

2010). 

 

3.8  TRATAMENTO   

 

As alternativas terapêuticas para o mastocitoma incluem excisão cirúrgica, 

quimioterapia antineoplásica, eletroquimioterapia, inibidores de tirosinoquinase e 

radioterapia, podendo algumas técnicas serem associadas ou não. A definição do 

tratamento depende principalmente dos fatores prognósticos e estadiamento clínico 

(LONDON; THAMM, 2013; DALECK et al., 2016;).  

 

3.8.1 Tratamento cirúrgico  

 

A abordagem cirúrgica é indicada na maioria dos MCTs, sendo menos 

indicada em casos de mastocitoma sistêmico com metástase em linfonodos 

sentinelas ou em fígado, baço e medula óssea, e em localizações de difícil acesso, 

onde não se pode alcançar margens de segurança livre. Em casos de acometimento 

de membros, a opção é amputação radical (SÉGUIN et al., 2001; LONDON; 

THAMM, 2013; DALECK et al., 2016).  

A técnica cirurgia aplicada em casos de mastocitoma cutâneo consiste na 

ressecção da massa, considerando sempre 3 cm nas margens laterais e um plano 

profundo não comprometido, sendo possível a retirada da neoplasia em bloco, 

sempre evitando manipular excessivamente a massa, pois pode levar a 
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degranulação dos mastócitos, e assim gerar efeitos sistêmicos e por vezes, locais. 

Alguns autores afirmam que é de extrema importância a ressecção do linfonodo 

sentinela, antes ou após a retirada da massa tumoral, evitando a possível 

contaminação com células neoplásicas (SÉGUIN et al., 2001; LONDON; THAMM, 

2013; DALECK et al., 2016). 

O tecido excisado deve ser encaminhado para exame histopatológico, o qual 

deverá avaliar minuciosamente as margens laterais e profunda, de modo a identificar 

alguma área ainda comprometida. O diagnóstico de margens livres na histopatologia 

não exclui possibilidade de recidivas, locais ou longe do local de origem, 

especialmente em casos de mastocitoma de grau II, III ou alto grau. Quando a 

neoplasia não é excisada completamente e possui margens comprometidas é 

necessário avaliar a possibilidade de intervenção cirúrgica a fim de ampliar as 

margens de segurança (COUTO, 2006; LONDON; THAMM, 2013; DALECK et al., 

2016).  

 

3.8.2 Quimioterapia antineoplásica  

 

A quimioterapia é empregada geralmente após o tratamento cirúrgico como 

terapia adjuvante em casos de mastocitoma grau III e alto grau, ou em casos de 

margens comprometidas em tumores grau I e II e baixo grau. Também é indicada 

como terapia de citorredução, a fim de diminuir o volume da massa neoplásica, 

seguido de ressecção cirúrgica, ou em casos de mastocitoma sistêmico e de 

metástases, quando não é possível realizar tratamento cirurgico (THAMM; VAIL, 

2007; DE MELO, 2010; LONDON; THAMM, 2013).  

A resposta quimioterápica no tratamento de mastocitomas é insatisfatória, no que 

se refere a regressão do tumor. Diferentes protocolos já foram testados para 

avaliação da resposta dos mastocitomas. Alguns estudos mostraram que apenas 

78% dos mastocitomas caninos tem resposta a quimioterapia. O método de 

poliquimioterapia é sugerido para diminuir a resistência dos fármacos nos pacientes, 

são administrados diferentes quimioterápicos que agem de formas alternativas. A 

associação de medicamentos é mais efetiva do que a utilização de apenas um 

fármaco (DE MELO, 2010; LONDON; THAMM, 2013).  
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3.8.2.1 Vimblastina  

 

A vimblastina é pertencente a classe dos agentes microtubulares. Derivada da 

planta pervinca (Vinca rosea linn), as vincas são denominadas inibidores da mitose, 

pois tem a capacidade de se ligarem à tubulina, bloqueando a montagem dos 

microtubulos. São fármacos fase M-específicos, pois a partir da destruição do 

aparelho mitótico, ocorre a interrupção da divisão celular na metáfase. Os 

mecanismos de resistência dos agentes estão ligados a diminuição de ligação dos 

fármacos, devido a mutação das subunidades alfa e beta da tubulina, e 

superexpressão da glicoproteína-p, essas proteínas levam a diminuição dos níveis 

intracelulares do medicamento, pois causam o efluxo da sua molécula (RODASKI; 

DE NARDI, 2008; DE NARDI et al., 2016).  

O quimioterápico é parcialmente metabolizado pelo fígado, sendo excretado 

primariamente pela vesícula biliar, e parte é eliminada na urina em sua forma 

inalterada. Os efeitos citotóxicos incluem mielossupressão, sendo a leucopenia o 

efeito mais comum, raramente anemia, e trombocitopenia transitória. O nadir, tempo 

em dias que decorre entre a administração do medicamento citotóxico e a ocorrência 

do menor valor de contagem hematológica, ocorre entre o 4º e o 7º dia após a 

administração da vimblastina. São comuns e transitórias a náusea e êmese. Caso 

haja extravasamento do fármaco, pode haver necrose tecidual, flebite e irritação da 

pele (RODASKI; DE NARDI, 2008; DE NARDI et al., 2016).  

As doses administradas variam de acordo com o protocolo instituído, podendo 

ser para cães 2 a 2,5mg/m², intravenoso sob infusão lenta, a cada 7 dias. O 

protocolo quimioterápico para mastocitoma canino foi instituído pela associação da 

vimblastina com a prednisona, com duração de duas semanas (DE NARDI et al., 

2016; LONDON; THAMM, 2013; DALECK et al., 2016).  

Os corticosteroides atuam na destruição das células neoplásicas por meio da 

alteração no transporte de nutrientes, indução de apoptose e indução de 

diferenciação celular, sendo a prednisona o fármaco mais utilizado. A dose citotóxica 

é de 2mg/kg a cada 24 horas, por via oral, com o tempo de duração e desmame de 

acordo com o protocolo instituído. Os principais efeitos colaterais incluem poliúria, 
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polifagia e polidipsia, ulceração gastrintestinal, distúrbios eletrolíticos, osteoporose, 

pancreatite, e sua administração a longo prazo pode levar a hiperadrenocorticismo 

iatrogênico (RODASKI; DE NARDI, 2008; LONDON; THAMM, 2013; DE NARDI et 

al., 2016).  

3.8.2.2 Lomustina  

 

Os agentes alquilantes são compostos de medicamentos sintéticos, e seu 

mecanismo de ação ocorre devido as ligações covalentes do grupo alquilo, tendo 

como alvo o DNA, podendo ser classificados como monofuncionais quando se ligam 

somente com o alvo, ou bifuncionais quando formam ligações cruzadas intercadeias 

ou intracadeias de DNA. São denominados também quimioterápicos fase não 

específica, pois podem ser ativados em várias fases do ciclo celular, porém 

apresentam maior efeito citotóxico na replicação celular (CASTIGLIA, 2005; DE 

NARDI et al., 2016).  

A lomustina sofre hidroxilação hepática do anel ciclohexil e libera metabólitos que 

tem potencial alquilante e efeito citotóxico. A resistência do fármaco relacionada a 

regulação da via de reparação da excisão de nucleotídeos, impedindo a alquilação e 

destruição celular (RODASKI; DE NARDI, 2008; DE NARDI et al., 2016). 

A lomustina é uma nitrosuréia que penetra na célula por meio de difusão passiva, 

por ser altamente lipossolúvel, sua dose em cães varia de 60 a 90mg/m², com 

administração por via oral, em intervalos de 3 a 8 semanas, dependendo do 

protocolo, podendo ser reduzida conforme a resposta e necessidade do paciente. A 

metabolização hepática gera metabólitos ativos e inativos, tendo meia vida entre 16 

horas a 2 dias, e excreção renal, que pode variar de 12 horas a 4 dias (CASTIGLIA, 

2005; RODASKI; DE NARDI, 2008; DE NARDI et al., 2016).  

Os principais efeitos colaterais são decorrentes da mielossupressão, e incluem 

leucopenia, trombocitopenia e anemia. O nadir de neutrófilos ocorre entre 5º e 7º dia 

após a administração. Também é comum náusea, êmese, estomatite, diarreia e 

anorexia. A toxicidade hepática pode acontecer de forma gradativa, e a mensuração 

da enzima alanina transaminase (ALT) é imprescindível para o controle clínico do 

paciente. Outros efeitos colaterais que podem ocorrer devido à hepatotoxicidade 

além do aumento dos níveis séricos de ALT são perda de apetite e emagrecimento. 
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A associação com protetores hepáticos são sugeridos durante o tratamento 

(RODASKI; DE NARDI, 2008; DE NARDI et al., 2016). 

 

3.8.2.3 Inibidor de tirosinoquinase  

 

A terapia que utiliza medicamentos que interagem com um ou vários alvos 

específicos de uma célula neoplásica, causando a morte celular, é denominada 

terapia-alvo específica. Diferentemente dos protocolos quimioterápicos 

convencionais, que atuam bloqueando o ciclo celular de células de multiplicação 

rápida do organismo, os medicamentos utilizados em terapia-alvo tem seus efeitos 

adversos diminuídos em razão de sua seletividade, tendo melhor resposta 

antineoplásica e consequentemente melhoram a qualidade de vida dos pacientes 

devido sua toxicidade reduzida (LONDON, 2014; PASQUALE, 2016).  

As tirosinoquinases são decorrentes da fosforilação de proteínas em tirosina e 

estão localizadas, em sua maioria, na superfície celular, sendo classificadas como 

receptores tirosinoquinases. São responsáveis pela sinalização celular, sendo sua 

principal função a transdução de sinais em células normais, e regulação da divisão e 

diferenciação celular (LONDON, 2014).  

No câncer, o processo de sinalização celular está desregulado, fazendo com que 

as células se proliferem em excesso. Os medicamentos são inibidores dessas 

proteínas ou bloqueiam os receptores delas, fazendo com que esse processo de 

proliferação cesse, impedindo o crescimento tumoral pela inativação dos fatores de 

crescimento, como o fator de crescimento endotelial e fator de crescimento derivado 

de plaquetas, responsáveis pela angiogênese tumoral (PASQUALE, 2016). 

No mastocitoma, as mutações no proto-oncogene c-kit levarão a fosforilação do 

receptor Kit, causando proliferação exacerbada dos mastócitos neoplásicos. Animais 

que não apresentam mutações no proto-oncogene c-kit, tendem a ter resposta 

inferior aos que apresentam mutação, porém ainda assim respondem, devido a 

atuação do fármaco no processo de angiogênese. Alguns estudos sugerem a 

utilização desses inibidores como terapia de resgaste em casos de resistência aos 

protocolos quimioterápicos convencionais, ou tumores com metástase, recidivas, e 
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tumores que não são passíveis de ressecção cirúrgica, em graus mais avançados 

(II, III ou alto grau) (LONDON et al., 1996; LONDON, 2014; PASQUALE, 2016).  

Os fármacos utilizados na medicina veterinária não se encontram disponíveis no 

para comercialização no Brasil, são eles o masitinib mesilato (AB Science) e fosfato 

de toceranib (Palladia®, Pfizer). A dose do toceranib é de 3,25mg/kg, por via oral, em 

dias alternados ou no esquema de segunda, quarta e sexta. Estudos ainda vem 

sendo realizados para maiores esclarecimentos sobre o tempo de duração do 

tratamento, porém alguns autores relatam que o tempo máximo de administração do 

fármaco foi de 6 meses (LONDON, 2014; PASQUALE, 2016; DALECK et al, 2016;).  

Os efeitos colaterais observados incluem disfunção vascular (tromboembolismo e 

edema), anemia, azotemia, hipoalbuminemia, hiperfosfatemia, hipertensão e no 

aparecimento desses o tratamento deve ser suspenso até que valores se encontrem 

normais, e ao retornar deverá reduzir 0,5mg/kg da dose previamente estabelecida. 

Os efeitos mais comuns observados são relacionados a toxicidade gastrointestinal, 

como perda de apetite, diarreia, êmese, e são bem controlados com terapia de 

suporte (LONDON, 2014; PASQUALE, 2016; DALECK et al., 2016).  

 

3.9  TRATAMENTO DE MASTOCITOMA EM CÃO COM INIBIDOR DE 

TIROSINOQUINASE – RELATO DE CASO  

 

Foi atendido pelo Serviço de Oncologia Veterinária do Hospital Veterinário de 

Pequenos Animais - UNESP, campus de Jaboticabal/SP, paciente canino, de raça 

Pit Bull, 13 anos de idade, macho, castrado, com 40,3 kg, com histórico de nódulo 

em região de escápula há 4 anos. Foi realizada uma nodulectomia cutânea com 

ampla margem de segurança para remoção do tumor e esplenectomia devido 

aumento, pequeno nódulo e heterogenicidade de baço, sendo sugestivo de processo 

neoplásico ou infeccioso. Após a realização da cirurgia, foi realizado exame 

histopatológico do nódulo cutâneo, o qual confirmou presença de processo 

neoplásico denominado mastocitoma, classificado em grau I ou baixo grau, sugerido 

apenas acompanhamento, sem necessidade de realização de quimioterapia. Porém 

há dois anos, este mesmo paciente apresentou um nódulo cutâneo em região de 

tarso do membro pélvico direito, e foi submetido a cirurgia para ressecção sendo 
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diagnosticado novamente mastocitoma, porém grau II ou baixo grau, sem 

comprometimento de margens cirúrgicas e sem acometimento de linfonodos. Por se 

tratar de uma neoplasia recidivante, foi indicado quimioterapia no pós-operatório, 

porém o proprietário optou por não realiza-la.  

Sete meses após o procedimento, o animal retornou ao hospital devido 

aparecimento de outro nódulo em região de úmero de membro torácico direito, de 

aproximadamente 1,3cm, aderido, não ulcerado, firme, bem delimitado, sem 

reatividade de linfonodos. Foi realizado exame citopatológico, com diagnóstico 

sugestivo de mastocitoma, e nova nodulectomia com margens amplas foi realizada. 

Após 20 dias da última cirurgia, o animal retornou com novo nódulo cutâneo em 

região cervical dorsal de aproximadamente 0,5cm, não aderido, não ulcerado, 

hiperêmico. Foi indicado o protocolo quimioterápico devido à grande taxa de recidiva 

da neoplasia (histórico do paciente), com probabilidade de metástase. Proprietário 

ciente do quadro clínico do paciente foi alertado sobre os efeitos adversos e 

colaterais da quimioterapia, e aceitou iniciar o protocolo com vimblastina 2mg/m², por 

via intravenosa, a cada 7 dias, associada a prednisona 2mg/kg/SID, por via oral 

durante 15 dias, seguido de prednisona 1mg/kg/SID por mais 15 dias, e terapia 

suporte com ranitidina (antagonista receptor H2) 1mg/kg/BID até novas 

recomendações e prometazina (antihistaminico) 0,3mg/kg/BID até novas 

recomendações.  

O protocolo seguiu em 4 sessões de quimioterapia sem intercorrências, 

proprietário negou alterações de apetite, êmese ou diarreia. Foi percebido 

leucopenia (4.300uL) após a primeira sessão, e prescrito um imunomodulador 

(Leucogen®) 5mL/animal/BID, até novas recomendações, porém o resultado do 

leucograma não foi motivo para não realizar a quimioterapia. Após a 4ª sessão de 

quimioterapia, foi estabelecido protocolo quinzenal, como sugere a literatura.  

Na 5ª sessão, foi reduzida a dose do imunomodulador para 3mL/animal/BID, e 

mantido a ranitidina e prometazina nas mesmas doses. Na 6ª sessão do protocolo, 

proprietário refere queda de pelos dos membros e dorso do animal, como efeito 

adverso do quimioterápico. A 7ª sessão seguiu sem intercorrências, porém 

proprietário relata que não consegue administrar as medicações prescritas 

corretamente.  
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No retorno para a 8ª sessão de quimioterapia, o proprietário mencionou que dois 

dias após a 7ª sessão perceberam aumento de volume em membros pélvicos do 

animal, e o paciente foi levado a um veterinário da cidade, o qual realizou aplicação 

de corticoide, apresentando melhora clínica no quadro de edema. Informa também 

que o animal sentia dor nos membros. Em exame físico foi constatado edema de 

membros pélvicos, drenando secreção, com evolução de 2 semanas, linfonodos 

poplíteo esquerdo, submandibular esquerdo e pré escapular esquerdo reativos, 

temperatura retal de 39,6°C. Ao exame de citologia aspirativa do linfonodo poplíteo, 

foi drenado muita secreção purulenta, com laudo sugestivo de abscesso. Até então, 

nenhuma anormalidade em exame físico e laboratorial tinha sido percebida. Em 

exames laboratoriais foi constatado anemia (29,3% hematócrito), trombocitose 

(727.000uL), leucocitose (17.500uL, sendo 15.400uL neutrófilos segmentados). Foi 

prescrito tratamento com ranitidina 1,2mg/kg/BID por 10 dias, cefalexina 

25mg/kg/BID por 10 dias, dipirona sódica 25mg/kg/TID por 7 dias, e venoruton 

500mg/TID por 7 dias.  

Ao retorno após 15 dias, proprietário relata melhora do quadro clínico, e melhora 

do edema, porém foi notado presença de nódulo paralelo a região peniana, de 

consistência firme, não ulcerado, eritematoso. Em exame físico, percebeu 

reatividade de linfonodos poplíteos, sem demais alterações, sendo conversado com 

proprietário a respeito de nodulectomia, visto que paciente tem histórico de 

mastocitoma recorrente. Em exame laboratorial, foi constatado melhora do quadro 

de anemia (30,7% hematócrito), redução na trombocitose (565.000uL) e 

normalização dos níveis de leucócitos (7.100uL).  O tratamento foi estabelecido com 

ranitidina 2,2mg/kg/BID, e prometazina 0,3mg/kg/SID até novas recomendações. 

Requisitado exame pré-operatório e constatado em ecocardiograma sopro foco 

mitral grau III/VI, porém proprietário não relata qualquer sinal clínico de cardiopatia.  

Dois dias após, o animal foi submetido a cirurgia para ressecção do nódulo, e 

durante o procedimento foi notado presença de massa medindo cerca de 10cm sob 

o nódulo, sendo esta massa o linfonodo inguinal. Foi realizada a nodulectomia com 

margem de segurança e ressecção do linfonodo encapsulado em estrutura 

extremamente rígida e completamente aderido à musculatura. Tratamento pós-

operatório foi realizado com ranitidina 2,2mg/kg/BID por 10 dias, cefalexina 

25mg/kg/BID por 10 dias, tramadol 4mg/kg/TID por 7 dias e dipirona 25mg/kg/TID 
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por 7 dias. Proprietários foram informados sobre a chance de deiscência de sutura 

devido à suspeita ser mastocitoma. Ao retorno após uma semana, referem bem 

estar geral do paciente, porém deiscência de sutura, formação de seroma e inchaço 

em linha de incisão. Seguido do tratamento já proposto, foi acrescentado 

prometazina 0,3mg/kg/SID até novas recomendações.  

O resultado do exame histopatológico foi referente a mastocitoma baixo 

grau/grau II de nódulo em região peniana, e mastocitoma alto grau/grau II de 

linfonodo inguinal e 15 dias após o último retorno foi conversado sobre protocolo 

quimioterápico com lomustina na dose de 70mg/m², por via oral, a cada 21 dias, 

devido histórico de quimioterapia com vimblastina para tratamento de mastocitoma 

cutâneo. Em exame físico foi notada alteração morfológica de linfonodo poplíteo 

esquerdo, e realizado citologia, devido suspeita de metástase.  

Ao regresso para a 1ª sessão de quimioterapia com lomustina, notou-se a 

presença de nódulo em falange proximal entre dígitos III e V de membro pélvico 

esquerdo e presença de múltiplos nódulos em região de face interna de coxa do 

mesmo membro e aumento de linfonodo poplíteo (10cm x 6cm). Iniciado protocolo 

quimioterápico com lomustina 70mg/m² a cada 21 dias de acordo com a literatura, e 

exame citológico de linfonodo sugerindo mastocitoma alto grau/grau III. Sem demais 

alterações em exame físico e laboratoriais.  

O paciente retornou para a 2ª sessão de quimioterapia e acompanhamento 

hematológico. Houve discreta diminuição dos nódulos presentes em face interna da 

coxa, melhora do aspecto (não inflamados como antes), nódulo em dígito ulcerado, 

e com prurido, porém sem crescimento desde a última avaliação. Houve também a 

redução do linfonodo poplíteo. Alteração em exames laboratoriais referente à 

trombocitose (850.000uL).   

Na 3ª sessão de lomustina com 70mg/m², foi percebido regressão de nódulos 

cutâneos, linfonodos não reativos, inclusive o poplíteo acometido por metástase. 

Avaliação da região interna da coxa, observado apenas um nódulo de 

aproximadamente 0,5cm x 0,6cm. Não houve mudança ou crescimento de nódulo 

em dígito. Diminuição da trombocitose, porém ainda permanece (509.000uL) e 

aumento de enzima hepática ALT (104uL).  
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Foi realizada a 4ª sessão de quimioterapia, e proprietário comentou que o animal 

está mais ativo, porém observou que no intervalo de 21 dias o nódulo do dígito 

aumentou de tamanho (cerca de 10%), com sangramento e prurido, porém em 

exame físico notou-se que o nódulo do dígito apresentava coloração rósea, 

superfície lisa e não ulcerada. Em exames laboratoriais observou diminuição da 

trombocitose (451.000uL), e ALT (214uL). Tratamento de suporte foi mantido com 

ranitidina e prometazina, nas mesmas condições previamente prescritas.   

Em retorno para a 5ª sessão, o proprietário negou alterações clínicas 

relacionadas ao mastocitoma, porém afirmou que o nódulo do dígito aumentou de 

tamanho e o animal apresentou prurido. Em exame físico, constata-se aumento de 

tamanho de nódulo em digito, ulceração, hiperemia, alopecia (Figura 10A), e nódulo 

em região interna da coxa, que também aumentou de tamanho (Figura 10B). Em 

exames laboratoriais foi percebido diminuição da ALT (120uL) e trombocitose 

(487.000uL).  

Até a 4ª. sessão, o paciente recebeu lomustina (70mg/m²), e, a partir da 5ª 

sessão, a dose foi aumentada para 80mg/m², com intervalo de 21 dias até a 9ª 

sessão.  Essas últimas sessões foram realizadas por colega, na cidade da 

proprietária, que por motivos pessoais não pode comparecer ao hospital veterinário. 

A mesma foi orientada a realizar exames hematológicos sempre antes da 

administração do quimioterápico. Devido a alterações hepáticas foi prescrito por 

médico veterinário colega silimarina 10mg/kg/TID até novas recomendações, e 

associação da prednisona ao protocolo na dose de 2mg/kg/SID, mantendo ranitidina 

2mg/kg/BID, prometazina 0,4mg/kg/BID e analgésicos tramadol e dipirona quando o 

animal apresentasse dor. No geral, animal apresentava bom estado clínico, houve 

regressão de nódulo interdigital em 50%, porém nódulo de região interna da coxa 

aumentou de tamanho (6cm x 5cm), com evolução de 20 dias, apresentava 

ulceração e hiperemia.  
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Fonte: Imagem cedida pelo M.V. Mestrando Julielton Barata.  

FIGURA 10 – PACIENTE EM TRATAMENTO COM LOMUSTINA. A. MASTOCITOMA EM REGIÃO 
INTERDIGITAL DE MPE, NÓDULO HIPERÊMICO, ALOPÉCICO, FIRME E BEM CIRCUNSCRITO. B. 
MASTOCITOMA EM REGIÃO INTERNA DE MPE, NÓDULO ULCERADO, HIPERÊMICO E FIRME. 

 

 

Neste momento foi indicado o tratamento com inibidor de tirosinoquinase, fosfato 

de toceranib, porém proprietário foi relutante devido a custos. Foi realizada a 10ª 

sessão de quimioterapia com lomustina, 5 meses antes da presente data.  

Após 21 dias, animal voltou para 11ª sessão da quimioterapia e avaliação 

hematológica. Houve piora no quadro clínico do paciente. Em exame físico, nódulo 

em face interna da coxa do membro pélvico esquerdo (MPE) aumentou mais ainda 

de tamanho (10cm x 8cm x 6cm), apresentava-se ulcerado, aderido, hiperêmico, 

com presença de lesões hiperêmicas ao redor do nódulo maior, linfonodo poplíteo 

aumentado e edema de membro. Nódulo em dígito apresentou as mesmas 

conformações, sem alterações. Ao tratamento ambulatorial foi realizado limpeza da 

ferida e remoção do tecido desvitalizado (Figura 11A). Alteração em hemograma 

referente a anemia (24% hematócrito), trombocitose persistente (454.000uL), 

diminuição da ALT (62uL). Foi orientado ao proprietário continuar com as 

medicações de suporte com ranitidina, silimaria, prometazina, na mesma dose 

prescrita anteriormente, e suspenso o uso de prednisona após desmame, e reajuste 

de terapia analgésica com tramadol 4mg/kg/TID e dipirona 25mg/kg/TID, além de 

antibiótico cefalexina 25mg/kg/BID até novas recomendações. Foi conversado sobre 

o uso do fosfato de toceranib (Palladia®) novamente, porém ainda estavam 

relutantes.  



44 
 

Fonte: Imagem cedida pelo M.V. Mestrando Julielton Barata.  

Fonte: Imagem cedida pelo M.V. Mestrando Julielton Barata.  

FIGURA  11 – A. NÓDULO EM FACE INTERNA DE MPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CM 
(MAIOR DIÂMETRO), ULCERADO, ADERIDO, HIPERÊMICO, COM PRESENÇA DE EDEMA DE 

MEMBRO. B. EDEMA DE MPE, NO 1º DIA DE ADMINISTRAÇÃO DO INIBIDOR DE 
TIROSINOQUINASE. SETA AMARELA INDICA NODULO INTERDIGITAL, DE COLORAÇÃO RÓSEA 

E ALOPÉCICO, SEM PRESENÇA DE HIPEREMIA. 

 

 

Após 10 dias do último retorno, o proprietário aceitou iniciar o tratamento com 

inibidor de tirosinoquinase, com dose de 2,5mg/kg a cada 48 horas (Figura 11B). 

Não foi possível aferir a pressão arterial basal do animal. Proprietários assumiram o 

risco de possível hipertensão como efeito adverso da medicação, também foram 

esclarecidos quanto aos efeitos colaterais inerentes a ação do medicamento, 

especialmente a gastroenterite (Figura 12). 

FIGURA 12 – A. LESÃO EM FACE INTERNA DE MPE 10 DIAS APÓS INÍCIO DO TRATAMENTO 
COM TOCERANIB. OBSERVADO DIMINUIÇÃO DA HIPEREMIA E EDEMA. B. LESÃO APÓS 20 

DIAS DO INÍCIO DO TRATAMENTO, JÁ APRESENTANDO TECIDO CICATRICIAL. C. 
REGRESSÃO DO NÓDULO INTERDIGITAL, 20 DIAS APÓS INÍCIO DO TRATAMENTO 
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Fonte: Imagem cedida pelo M.V. Mestrando Julielton Barata.  

Um mês depois do início do tratamento, proprietário refere que durante esse 

período foi observada gastroenterite hemorrágica (Figura 13), sendo assim, a 

administração do fármaco realizada no esquema de segundas, quartas e sextas, 

mantendo a mesma dose. Proprietário relata que os episódios de vômitos e diarreia 

foram controlados com uso de ranitidina 2mg/kg, metronidazol 15mg/kg/BID por 10 

dias, e ondansetrona 1mg/kg/BID até novas recomendações,. Negou demais 

intercorrências. Lesões apresentaram-se diminuídas, linfonodo poplíteo normal. Sem 

alterações hematológicas.   

FIGURA 13 – A. HEMATOQUEZIA PERCEBIDA DURANTE O 1º MÊS DE TRATAMENTO. B. 
REGRESSÃO E CICATRIZAÇÃO DA LESÃO EM FACE INTERNA DE MPE, 30 DIAS APÓS O 

INÍCIO DO TRATAMENTO. C. REGRESSÃO DO NÓDULO INTERDIGITAL, 30 DIAS APÓS INÍCIO 
DO TRATAMENTO. 

 

 

Paciente retornou após 2 meses de início de tratamento para 

acompanhamento. Proprietário refere bem estar geral, nega intercorrências, nega 

episódios de vômito depois do espaçamento da terapia. Observou mais um episódio 

de diarreia. Em exame físico foi observado redução de praticamente 100% da massa 

tumoral em região interna de membro pélvico esquerdo, apresentando apenas 

cicatriz da lesão, o tecido remanescente parece corresponder a pele frouxa após a 

involução do tumor, e foi notado presença de nódulo de aproximadamente 1,2cm em 

região interdigital de membro pélvico esquerdo, com involução parcial de 70%. 

Linfonodos poplíteos normais. Redução total dos nódulos menores ao redor da lesão 

maior (Figura 14). Em exames laboratoriais não foram observadas alterações 

referentes a enzimas hepática, trombocitose e leucocitose, porém há baixa no 

hematócrito (28%) e aumento da creatinina (2,3 mg/dL). Continuou-se com 



46 
 

tratamento suporte, ranitidina, ondansetrona e prometazina como prescrito 

anteriormente e foi adicionado novamente metronidazol 15mg/kg por 10 dias e 

tratamento com o inibidor de tirosinoquinase se manteve na dose de 2,5mg/kg no 

esquema de segunda, quarta e sexta.  

FIGURA 14 – A. LESÃO EM FACE INTERNA DE MPE CICATRIZADA, APÓS 60 DIAS DE 
TRATAMENTO. SETA AMARELA INDICA NÓDULO PERSISTENTE DE APROXIMADAMENTE 1 CM 
DE DIÂMETRO. B. REGRESSÃO DE NÓDULO INTERDIGITAL, APÓS 60 DIAS DE TRATAMENTO. 

 

Em retorno após 1 mês, proprietária relatou que suspende a medicação ou 

diminui a dose quando percebe apatia ou episódios de diarreia. Afirmou mudança da 

dieta do animal, e presença de novos nódulos. Em exame físico foi percebida 

remissão completa do nódulo maior em face interna de MPE, com aumento do 

pequeno nódulo, de aproximadamente 1,9cm, ulcerado, e lesão interdigital 

permanece na mesma conformação, 0,9cm, rósea, alopécica e não ulcerada. Foi 

percebido novos nódulos acometendo a derme: na lateral do prepúcio nódulo 

medindo cerca de 2,1cm, não ulcerado, sem alteração de coloração, firme e não 

aderido, nódulo em região inguinal direita não ulcerado, não aderido, pouco 

eritematoso, de aproximadamente 1,2cm, nódulo em flanco direito de consistência 

macia, não ulcerado e não aderido, medindo cerca de 1,8cm, e nódulo em região 

dorsolateral direita, pouco eritematoso, não ulcerado, com cerca de 1,3cm (Figura 

15). Sem alterações em linfonodos e em exames laboratoriais. O paciente retornou o 

tratamento com inibidor de tirosinoquinase na dose de 2,5 mg/kg no esquema de 

segunda, quarta e sexta, e terapia suporte com antiemético, antihistamínico e 

antibiótico (caso hematoquezia persistente), e a proprietária foi orientada a não 
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alterar a doso do medicamento sem o consentimento do médico veterinário 

responsável. Até o momento, o animal apresenta-se em bem estar geral.  

FIGURA 15 - A. SETA VERDE CORRESPONDE A LESÃO CICATRICIAL DO NÓDULO MAIOR EM 
MPE. A. E C. SETA VERMELHA INDICA AUMENTO DO NÓDULO MENOR PERSISTENTE EM 

MPE. B. NÓDULO INTERDIGITAL NA MESMAS CONFORMAÇÕES. C. CÍRCULOS AMARELOS 
INDICAM NOVAS LESÕES APÓS SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. 

 

 

3.10 DISCUSSÃO 

 

Segundo Couto (2006) as raças Boxer, Boston Terrier, Bulldog, Labrador 

Retriever, Golden Retriever, Beagle, Dachshund são mais predispostas a 

apresentarem o mastocitoma. Outrora, de acordo com Daleck et al. (2016), e 

Kraegel e Madewell (2004), cães das raças Cocker Spaniel, Pit Bull e Shar-pei 

também estão entre os mais acometidos, de corroborando o caso relatado. Segundo 

os autores, a idade dos animais é outro fator importante a ser considerado, visto que 

animais de meia idade a idosos são os mais acometidos.  
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De acordo com Blackwood et al. (2012), a principal opção terapêutica para o 

mastocitoma é excisão cirúrgica. A abordagem terapêutica dos mastocitomas é 

baseada nas margens cirúrgicas, grau histológico e estádio clinico da doença. As 

condutas terapêuticas tomadas no caso relatado foram baseadas desde o princípio 

em ressecção com margens, porém quando houve a primeira recidiva, não foi 

optado por quimioterapia devido a graduação do mastocitoma em grau II/baixo grau, 

como abordam Thamm e Vail (2007), que afirmam ser preferível realizar um 

programa de reavaliação adequado do que aplicar tratamentos adjuvantes, porém 

nos casos de margens exíguas ou comprometidas, outra intervenção cirúrgica é 

necessária.  

Os mastocitomas classificados como grau II, quando não excisados 

completamente podem ser submetidos a uma segunda intervenção cirúrgica ou é 

indicado tratamento adjuvante como radioterapia e quimioterapia, como abordam 

Thamm e Vail (2007) e Welle et al. (2008). A quimioterapia torna-se facultativa em 

tumores completamente excisados, pois como afirmam Seguin et al. (2006) e 

Thamm e Vail (2007), 23% das neoplasias recidivam.  

Se faz necessária avaliação cautelosa dos fatores prognósticos, como marcador 

Ki-67 ou índice mitótico, estadiamento clínico e predisposição do paciente, pois 

esses podem se beneficiar do protocolo quimioterápico de acordo com Romansik et 

al. (2007).  

Em casos de mastocitoma grau I ou II com envolvimento de linfonodos (estádio 

II), a quimioterapia é considerada uma opção relevante, pois há maior risco de 

metástase e de recidivas (LONDON; THAMM, 2013), como foi observado no caso 

relatado. Já em casos de mastocitoma estádio II ou grau III, a terapêutica deve ser 

realizada de forma agressiva porém com cautela, e associado ao tratamento 

cirúrgico, deve ser realizada quimioterapia, pois são tumores muito infiltrativos, e 

comumente apresentam defeitos na cicatrização, podendo ocasionar deiscência de 

sutura, como citam Thamm e Vail (2007), e como foi observado no pós-operatório de 

uma das excisões realizadas no caso relatado.  

Nos mastocitomas recorrentes ou metastáticos a cirurgia para ressecção 

completa não é eficaz, e cerca de 25% dos animais apresentam recidivas locais ou 

próximo ao local do tumor primário, e geralmente são classificados como grau II, 
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como apresentam Seguin et al. (2006). Diante desta situação, os novos tumores 

deverão ser também estadiados, e a terapêutica deverá seguir a mesma base, como 

realizado com o tumor primário. Nesses casos o tratamento é paliativo, a partir de 

protocolos como associação da vimbastina com prednisolona, ou lomustina como 

sugerem Thamm et al. (2006).  

No caso relatado, primeiramente optou-se por cirurgia com remoção de margens 

amplas associado ao protocolo quimioterápico com vimblastina e prednisona, devido 

alta taxa de recidiva da neoplasia, e histórico do animal, que já havia apresentado 

dois casos anteriores de mastocitoma. O paciente apresentou boa resposta no início 

do tratamento, efeitos colaterais como leucopenia e aumento de enzima hepática 

como consequência da hepatotoxicidade causada pela vimblastina conforme 

relatado na literatura (WELLE et al., 2008), porém o final do ciclo, houve recidiva 

com metástase em linfonodo. Após nova ressecção cirúrgica, o protocolo 

quimioterápico foi alterado para lomustina, sendo observada boa resposta no 

decorrer do tratamento, presença de efeitos colaterais como hepatotoxicidade, 

porém ao final do ciclo novamente houve piora do quadro clínico do paciente.  

Welle et al. (2008) citam que a resposta do mastocitoma frente a ação dos 

quimioterápicos como agentes únicos varia de 7 a 13% para vimblastina e cerca de 

44% para lomustina, sendo o principal fármaco a ser empregado nos casos de 

mastocitoma de graduação II e III.  

Diversos estudos descrevem os benefícios dos corticoides no tratamento do 

mastocitoma, pois inibem a proliferação celular e induzem apoptose das células 

neoplásicas através da sua interação com os receptores de glicocorticoides 

presentes no citoplasma dos mastócitos neoplásicos (THAMM; VAIL, 2007). A 

associação da prednisona com vimblastina apresentou 47% de resposta, e em 26% 

dos casos apresentou toxicidade, sendo 6% dos protocolos interrompidos devido 

severidade dos efeitos colaterais, como leucopenia intensa e hepatotoxicidade 

(THAMM et al., 2006; WELLE et al., 2008).  

Alguns estudos citam a associação da vimblastina com lomustina, e observa-se 

aumento da resposta quando comparado ao protocolo isolado, porém de 57% dos 

casos que tiverem bons resultados, 54% apresentaram toxicidade a nível renal e 

hepático (COOPER et al., 2009).  
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Outra forma de tratamento é com terapia que utiliza medicamentos que 

interagem com um ou vários alvos específicos de uma célula neoplásica, causando 

a morte celular, sendo denominada terapia-alvo específica. Diferentemente dos 

protocolos quimioterápicos convencionais, que atuam bloqueando o ciclo celular de 

células de multiplicação rápida do organismo, os inibidores de tirosinoquinase tem 

seus efeitos adversos diminuídos em razão de sua seletividade, tendo melhor 

resposta antineoplásica e consequentemente melhoram a qualidade de vida dos 

pacientes devido sua toxicidade reduzida (LONDON, 2013; PASQUALE, 2016).  

Vários estudos relatam que 15% a 40% dos mastocitomas caninos apresentam 

mutações no proto-oncogene c-kit (WELLE et al., 2008), levando a fosforilação 

característica e ativação do receptor na ausência de ligação com o fator de 

crescimento, fazendo com que a célula ou as células acometidas recebam um sinal 

inadequado, o que pode resultar em crescimento descontrolado, logo os oncogenes 

são causadores positivos da transformação maligna, e as mutações que os 

acometem levam a um ganho de função (LONDON et al. 1996; BLACKWOOD et al., 

2012). As moléculas inibidoras do receptor tirosinoquinase Kit são caracterizadas 

por serem inibidores competitivos, e atuam bloqueando o sítio de ligação da 

molécula de adenosina trifosfato (ATP) na quinase, de uma forma reversível ou 

irreversível. Assim, na ausência de ATP, a quinase é incapaz de se fosforilar ou de 

iniciar a cascata de sinalização. Alguns estudos sugerem a utilização desses 

inibidores como terapia de resgaste em casos de resistência aos protocolos 

quimioterápicos convencionais, tumores com metástase, recidivas, tumores que não 

são passíveis de ressecção cirúrgica, e em graus mais avançados (II, III ou alto 

grau) (LONDON, 2014; DALECK, 2016).  

London et al., (2003) realizaram o primeiro estudo clínico com objetivo de avaliar 

a ação dos inibidores de tirosinoquinases na Medicina Veterinária. Neste estudo 

foram avaliados cerca de 57 cães com uma ampla diversidade de neoplasias como 

carcinomas, sarcomas, mastocitomas, melanomas, linfomas, entre outros. De todas 

as neoplasias, os cães com mastocitomas foram os que apresentaram o maior 

número de respostas (11/16), e os cães que apresentavam mastocitoma sem as 

mutações obtiveram uma taxa de resposta de 30%, sugerindo que mesmo estes 

animais podem ter vantagens na utilização deste tratamento. 
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Recentemente duas destas moléculas foram aprovadas pela Agência Europeia 

de Medicamentos para o tratamento de mastocitomas caninos, o fosfato de 

toceranib e o masitinib (BLACKWOOD et al., 2012), porém ainda não foram 

liberadas para comercialização no Brasil (DALECK, 2016).  

A dose do toceranib é de 3,25mg/kg, por via oral, em dias alternados ou no 

esquema de segunda, quarta e sexta (LONDON, 2014), como foi realizado no caso 

relatado.  

Estudos ainda vêm sendo realizados para maiores esclarecimentos sobre o 

tempo de duração do tratamento, porém alguns autores relatam que o tempo 

máximo de administração do fármaco foi de seis meses (PASQUALE, 2016), e no 

caso referido, o paciente está em uso há três meses, apresentando 

esporadicamente efeitos colaterais do medicamento durante o tratamento, como 

hematoquezia devido toxicidade gastrointestinal, perda de apetite e apatia, sendo 

bem controlados com terapia de suporte, conforme relatado por alguns autores 

(LONDON, 2013; PASQUALE, 2016; DALECK et al., 2016), porém devido a essas 

adversidades, a suspensão do medicamento durante alguns dias e a diminuição da 

dose fez com que surgissem novos tumores.  

Segundo Hubner et al., (2010) o fenômeno de resistência a múltiplas drogas 

(MDR) é um caso de resistência adquirida, observada em células tumorais, in vivo e 

in vitro, que consiste na ausência de resposta aos quimioterápicos, tanto àquele que 

foi utilizado inicialmente, quanto a outros empregados como alternativa. Outra 

característica do MRD é a falta de similaridade farmacológica e estrutural dos 

quimioterápicos, como por exemplo a vimblastina, que é um alcaloide bisindólico, e a 

doxorrubicina, que é uma antraciclina.  

Hubner et al. (2010) afirmam que este fenômeno pode estar relacionado a uma 

série de fatores pouco elucidados, como alteração no transporte da droga através da 

membrana plasmática, alteração nas enzimas-alvo, alteração no metabolismo da 

droga, aumento da reparação do DNA e incapacidade de sofrer apoptose, sendo o 

principal mecanismo de resistência as bombas de efluxo, que transportam 

ativamente o quimioterápico para fora da célula. Essas bombas são formadas por 

proteínas transmembrana, cujo mecanismo de transporte de substratos é ATP-

dependente. Uma dessas proteínas, resultados de expressões de genes das células 
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principalmente tumorais, é denominada glicoproteína-P, utiliza energia oriunda da 

hidrólise do ATP, promovendo efluxo do quimioterápico, diminuindo sua 

concentração intracelular.  

A MDR pode ser revertida por fármacos ou drogas conhecidos como 

moduladores, reversores ou, ainda, sensibilizadores. Embora existam vários 

mecanismos pelos quais a reversão pode ocorrer, o principal e o mais estudado é 

via proteínas transportadoras de membrana, sendo a principal glicoproteína-P (P-

gp), que se tornou um alvo importante para o desenvolvimento de agentes 

moduladores da MDR. Os moduladores de 1ª geração são fármacos conhecidos 

pelo seu uso terapêutico, tais como alguns bloqueadores de canais de cálcio e 

antiarrítmico, como a amiodarona. Uma vez que as doses necessárias para a 

reversão são muito altas, o aparecimento de efeitos indesejados e interações 

farmacocinéticas levam à busca de outros moduladores que possuam esses efeitos 

em menor escala, porém com efeito terapêutico para reversão (HUBNER et al., 

2010).  

 

3.11 CONCLUSÃO  

 

Devido a variação no comportamento biológico do mastocitoma cutâneo canino a 

decisão pelos protocolos terapêuticos deve estar bem fundamentada no 

estadiamento clínico da doença e na classificação histopatológica. Por este motivo, 

várias são as opções de tratamento.  

No tratamento do mastocitoma de grau I, a ressecção cirúrgica com margem é o 

procedimento de eleição, pois em grande parte dos casos tende a ser curativo, 

dependendo do estadiamento tumoral. Nos mastocitomas grau II, o prognóstico é 

reservado, visto que sua abordagem é mais ampla e variada. Já nos mastocitomas 

de grau III, os inibidores de tirosinoquinase apresentam grande efetividade, 

principalmente em casos de neoplasias não ressecáveis. Entretanto, no Brasil, a 

principal terapêutica adotada no caso de mastocitoma se baseia apenas na excisão 

cirúrgica e quimioterapia, devido à pouca disponibilidade e alto custo dos fármacos 

inibidores de tirosinoquinase. 
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4. CARCINOMA ESPINOCELULAR – CEC 

 

4.1  QUERATINÓCITOS  

 

A epiderme é constituída por epitélio estratificado, pavimentoso e 

queratinizado, e subdividida em estratos basal, espinhoso, granuloso, lúcido e 

córneo, sendo as principais células queratonócitos, melanócitos, células de 

Langerhans e células de Merkel (KRAEGEL; MADEWELL, 2004). Os queratinócitos 

migram constantemente para formar os diferentes estratos epidérmicos, sendo as 

células mais comuns, e mais numerosas nos estratos superficiais. Os tonofilamentos 

de queratina, juntamente com os desmossomos, são essenciais para a coesão entre 

essas células e para conferir a resistência ao atrito (DENICOLA, 2009; WERNER; 

RODASKI, 2009). 

Os queratinócitos são produtores da queratina, porém essa proteína se 

modifica a medida que os queratinócitos se diferenciam. Os estratos mais profundos, 

como o estrato basal, possuem queratinócitos menos diferenciados e que sintetizam 

a proteína de baixo peso molecular, enquanto no estrato mais superficial os 

queratinócitos são mais diferenciados e sintetizam queratina de maior peso 

molecular (KRAEGEL; MADEWELL, 2004). Quando chegam ao estrato córneo, 

essas células se transformam em placas sem vida, que se descamam 

continuamente. Alguns autores consideram que a diferenciação final da epiderme 

em estrato córneo é uma forma especializada de apoptose (DENICOLA, 2009; 

KRAEGEL; MADEWELL, 2004).  

 

4.2  INCIDÊNCIA E ETIOLOGIA  

 

O carcinoma espinocelular (CEC) também conhecido como carcinoma de células 

escamosas, ou carcinoma epidermoide, é uma neoplasia cutânea maligna, não 

odontogênica, originada nos queratinócitos da epiderme.  
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Sua incidência na forma cutânea é mais comum em felinos que em caninos, 

porém é a segunda mais frequente na cavidade oral dos cães, depois do melanoma 

(CRYSTAL, 2004; LIPTAK; WITHROW, 2007; GIOSO, 2007).  

São comuns em todas as espécies, sem distinção sexual, porém a frequência 

aumenta com a idade (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002). Muitos fatores estão 

associados ao seu desenvolvimento, incluindo a exposição prolongada à luz 

ultravioleta, falta de pigmento na epiderme ou rarefação pilosa (MENEZES et al., 

2010). Alguns autores citam a doença periodontal crônica, úlcera eosinofílica e 

papilomatose oral como fatores predisponentes do CEC oral (HITT et al., 2003). 

Na cavidade oral, os locais mais comumente afetados por neoplasias são a 

gengiva, língua, mucosa labial e oral, tonsilas, alvéolos dentários, palato mole e o 

palato duro (WHITE, 2003; LIPTAK; WITHROW, 2007; REQUICHA, 2015). 

Esta neoplasia possui baixa capacidade metastática, porém aumenta à medida 

que a massa primária é mais distal na cavidade oral, afetando primeiramente os 

linfonodos regionais, seguindo para os pulmões e ossos. No entanto, essa neoplasia 

é altamente invasiva localmente. (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002; KRAEGEL, 

MADEWELL, 2004; DIAS, 2013). 

O CEC gengival acomete principalmente região mais rostral da mandíbula e 

maxila, próximo aos dentes incisivos (LIPTAK; WITHROW, 2007; REQUICHA, 

2015). Essa neoplasia apresenta caráter infiltrativo em submucosa, tecido muscular, 

podendo acometer o osso e seios nasais e provocar a destruição do tecido 

periodontal com consequente afrouxamento e esfoliação dentária (WHITE, 2003; 

MENEZES et al., 2010; DIAS, 2013). O envolvimento dos linfonodos locais, 

principalmente linfonodo submandibular, ocorre em cerca de 10% dos tumores (HITT 

et al., 2003; WHITE, 2003).  

 

4.3  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

 

Segundo Gioso (2007), evolução clínica das neoplasias orais é dividida em 

fulminante (aparecimento súbito, com crescimento rápido), progressiva (piora 

contínua da doença), estável (quando a neoplasia estabiliza-se em fase de 
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crescimento, sem progressão, com exibição de sintomas) e quiescente (quando em 

algum estágio os sinais clínicos são imperceptíveis).  

Quando se refere ao CEC cutâneo, a queixa mais frequente relatada pelos 

proprietários é a presença de massa, espessamento ou ulceração da pele, ou 

feridas que não cicatrizam, como descrevem Kraegel e Madewell (2004). Já em sua 

apresentação oral, principalmente o CEC que acomete tecido gengival, pode invadir 

outras estruturas, como periodonto, produzindo mobilidade, deslocamento do dente 

adjacente e até mesmo a perda dentária, e quando presentes na maxila podem 

invadir cavidade nasal e tecido periorbitário, produzindo aumento de volume facial 

assimétrico, dispneia, epistaxe, rinite crônica e até mesmo exoftalmia (LIPTAK; 

WITHROW, 2007; GIOSO, 2007). Outros sinais podem ocorrer como sinais de dor 

ao abrir a boca, disfagia, anorexia, sangramento local, sialorréia, halitose, tosse e 

até mesmo fratura patológica devido comprometimento ósseo (GIOSO, 2007; DIAS 

et al., 2013).  

 

4.4  DIAGNÓSTICO 

 

Algumas características como espécie, sexo, idade devem ser consideradas no 

momento do diagnóstico, pois algumas afecções podem estar associadas a esses 

fatores. A inspeção cautelosa da cavidade oral associada a anamnese também 

auxiliam no diagnóstico, pois podem fornecer informações como tempo de evolução, 

localização, consistência, tamanho, presença de áreas de necrose, 

comprometimento de estruturas adjacentes, linfonodos regionais, entre outras 

(VERSTRAET, 2005; GIOSO, 2007). 

Exames complementares como radiografia de crânio e intra-oral são úteis para a 

avaliação das neoplasias, e esclarecem possíveis alterações ósseas através dos 

graus de reabsorção ou proliferação óssea, informam quanto ao tamanho, forma, 

marginação, opacidade, posição e deslocamento de estruturas. A realização de 

exames laboratoriais são essenciais para advertir possíveis comorbidades 

(VERSTRAET, 2005; GIOSO, 2007; DIAS et al., 2013)  

Os tumores orais contam com uma enorme variedade de tipos histológicos, e 

podem ser classificados em três categorias, de acordo com o seu comportamento 
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biológico, com o tipo de tecido embrionário que originam e por serem ou não 

originados de estruturas odontogênicas (WHITE, 2003, LIPTAK; WITHROW, 2007; 

BELLOWS, 2004).   

A avaliação citológica e histopatológica são essenciais para fechar diagnóstico. A 

citologia é um exame acessível, pouco invasivo e simples de ser realizado, e as 

amostras podem ser coletadas por meio de punção aspirativa por agulha fina 

(PAAF), “swab”, “imprint” ou esfoliação tecidual, porém as amostras podem ser 

comprometidas devido à escassez de material durante a coleta ou contaminação por 

infecção secundária, sendo possível resultar em falso-negativo, aspirados mais 

profundos auxiliam no diagnóstico, pois a interpretação não será prejudicada pela 

inflamação local. (GIOSO, 2007; BARROS, 2008; TYLER et al., 2009).  

O padrão citológico do CEC varia dependendo do grau de diferenciação do 

tumor, e pode ser classificado como pouco diferenciados, moderadamente 

diferenciados ou bem diferenciados. Tumores pouco diferenciados podem conter 

uma população de células com características obvias de malignidade, mas sem 

evidencias de queratinização. Nos carcinomas bem diferenciados, a maioria das 

células pode ter aspecto normal, dificultando diagnóstico. Comumente podem ser 

encontrados alguns grupo celulares menos maturados, com características 

nucleares de malignidade. Sobre o padrão de malignidade, podem estar presentes 

variações acentuada no tamanho celular, nuclear e nucleolar, número e formato 

nucleolar, variação na relação núcleo-citoplasma, vacuolização perinuclear, e em 

algumas vezes o citoplasma pode aparecer caudado, tal denominada de girino são 

sugestivas de CEC (TYLER et al., 2009; DENICOLA, 2009).  

Outro método diagnóstico é a histopatologia, que é realizada por biópsia 

excisional ou incisional, e é sugerida para diferenciação dos tipos de neoplasia, 

podendo auxiliar na escolha terapêutica devido avaliação de margens 

comprometidas na amostra, e prognóstico do paciente (LIPTAK; WITHROW, 2007, 

DIAS et al., 2013).  

 A tomografia computadorizada e ressonância magnéticas são métodos 

alternativos muito precisos para avaliação de localização, tamanho e 

comprometimento dos tecidos, além de auxiliar no planejamento cirúrgico (LIPTAK; 

WITHROW, 2007; REQUICHA et al., 2015).  
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Os diagnósticos diferenciais das neoplasias em estágios iniciais incluem 

abscessos, pólipos, gengivite, estomatite, hiperplasia gengival, tonsilite, mucocele 

salivar, rânula e osteomielite (DIAS et al., 2013).  

 

4.5  ESTADIAMENTO   

 

O estadiamento do CEC está de acordo com o manual da American Joint 

Comitte on Cancer (1992), e segue os seguintes critérios: 1 – tumor primário (T): 

pode ser classificado como tumor in situ (Tis), tumor menor que 2 cm de diâmetro, 

em sua maior dimensão (T1), podendo não ter evidências de invasão óssea (T1a) ou 

ter evidências (T1b), tumor entre 2 e 4 cm de diâmetro na maior dimensão (T2), sem 

evidência de invasão óssea (T2a) ou com evidências (T2b), tumor maior que 4 cm 

(T3), sem evidência (T3a) ou com evidências de invasão óssea (T3b); 2 – linfonodos 

regionais (N): sem metástases nos linfonodos regionais (N0), linfonodo ipsilateral 

móvel (N1), sem evidências de metástase no linfonodo (N1a), ou com evidências de 

metástase (N1b), linfonodo contralateral móvel (N2), sem evidências de metástase 

(N2a), ou com evidências de metástase (N2b), e linfonodo fixo (N3); 3 – metástase 

distante (M): sem metástases distantes (M0) ou com metástases distantes (M1), e 

são classificados conforme tabela 2 (PIPPI; GOMES, 2016).  

 

TABELA 2 – ESTADIAMENTO CLÍNICO DO CARCINOMA ESPINOCELULAR, SEGUNDO 
CLASSIFICAÇÃO TMN. ADAPTADO DE PIPPI; GOMES, 2016. 

Estádio  Tumor Linfonodos Metástase 

I T1 N0, N1a, N2a M0 

II T2 N0, N1a, N2a M0 

III T3 N0, N1a, N2a M0 

IV Qualquer T N1b, N2b  M0 

IV Qualquer T N2b, N3 M0 

IV  Qualquer T Qualquer N M1 

 
T = tumor; N = linfonodos; M = metástase. 

 



58 
 

 

4.6  FATORES PROGNÓSTICOS   

 

O prognóstico das neoplasias orais variam de acordo com o tipo e 

comportamento tumoral. Alguns estudos sugerem que a localização rostral e 

ressecção completa são fatores favoráveis no prognóstico. Geralmente as 

neoplasias mais rostrais são detectadas em estágios precoces, e são mais fáceis de 

serem removidas com margem de segurança, porém quanto mais caudal a 

localização do tumor, pior é o prognóstico, como nos casos de CEC em tonsila ou 

língua (LIPTAK; WITHROW, 2007; HUPPES et al., 2014). 

Segundo alguns autores, a taxa de recorrência do carcinoma espinocelular oral 

após a realização de mandibulectomia varia de 0 a 23%, com tempo médio de 

sobrevida de 9 a 26 meses, sendo a taxa de sobrevida após 1 ano de 80 a 91 

semanas, sendo o prognóstico o CEC após a maxilectomia mais desfavorável, 

apresentando recorrência em 29 a 50% dos casos, com tempo médio de sobrevida 

de 19 meses, e taxa de sobrevida após 1 ano de realização do procedimento de 57 

semanas (PIPPI; GOMES, 2016).  

 

4.7  TRATAMENTO  

 

As neoplasias pequenas, superficiais ou lesões pré-neoplásicas podem ser 

solucionadas por meio de cirurgia, radioterapia, criocirurgia, terapia fotodinâmica ou 

quimioterapia tópica ou eletroquimiterapia (GOLDSCHIMIDT, 2002; KRAEGEL; 

MADEWELL 2004; PIPPI; GOMES, 2016). As opções terapêuticas não dependem 

apenas do estadiamento tumoral, mas também da disponibilidade de equipamentos 

e medicamentos para realização dos procedimentos, consentimento dos 

proprietários quanto às alterações físicas estéticas e efeitos colaterais. Tratamentos 

cirúrgicos e crioterápicos costumam serem escolhidos, uma vez que o CCE possui 

baixa capacidade metastática (BARROS, 2008). 
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4.7.1 Tratamento cirúrgico  

 

O tratamento cirúrgico do CEC tem como objetivo remover maior parte de tecido 

comprometido, com margens livres de células neoplásicas, preservando a função e 

estética. As técnicas selecionadas dependem da localização da neoplasia, assim, 

caso haja comprometimento nasal, é optado por realizar nosectomia, por exemplo. 

Em regiões que não apresentem pele suficiente para síntese de ferida ou em lesões 

extensas, flapes são realizados a fim de melhorar cicatrização da lesão e auxiliar na 

síntese (ROSOLEM et al., 2012; DIAS et al., 2013; HUPPES et al., 2014). 

Em caso de neoplasia oral, existem técnicas para lesões que comprometam 

região de maxila ou mandíbula, respectivamente, maxilectomia ou mandibulectomia, 

sendo determinadas pela localização e extensão tumoral, podendo ser realizada a 

mandibulectomia rostral uni ou bilateral, a mandibulectomia parcial unilateral, 

bilateral ou total e a maxilectomia parcial ou total. Para se obter margens livres com 

ressecção cirúrgica, é necessário que essa tenha de 1 a 3 cm de distância da 

neoplasia, o que pode englobar tecido ósseo, dentes, lábios e globo ocular 

(VERSTRAET, 2005; GIOSO, 2007; LIPTAK; WITHROW, 2007; PIPPI; GOMES, 

2016).  

Segundo Verstraet (2005), algumas complicações podem ocorrer no pós 

operatório das cirurgias de ressecção maxilar ou mandibular, como anorexia, 

projeção da língua, dificuldade de apreensão de alimentos, úlcera palatina por mal 

oclusão, deiscência da ferida cirúrgica, infecção, fístula oronasal, epistaxe, distúrbios 

nos ductos de glândulas salivares e salivação excessiva.  

Outra opção terapêutica viável para casos de neoplasias pequenas (menores que 

0,5cm de diâmetro), superficiais e não invasivas é a criocirurgia. Também é indicada 

para regiões que as suturas são contraindicadas, bem como locais onde 

procedimento cirúrgico não é indicado (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2009; 

ROSOLEM et al., 2012). 
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4.7.2 Quimioterapia antineoplásica  

 

O tratamento clínico de massas não-ressecáveis incluem quimioterapia 

sistêmica, que muitas vezes é utilizada para fornecer apenas alívio paliativo em 

pacientes com lesões disseminadas ou metastáticas, e injeção intratumoral de 

fármacos antineoplásicos, em formulação específica para terem liberação lenta 

fornecendo níveis locais altos e prolongados da substância. O piroxicam, a 

cisplatina, a mitoxantrona e a bleomicina podem ter atividade no CEC (KRAEGEL; 

WITHROW, 2004; CALAZANS et al., 2013).  

O tratamento quimioterápico quando realizado de forma individual é pouco eficaz 

no tratamento de CEC, apresentando baixa taxa de sobrevida, podendo até ocorrer 

aumento das lesões após cessar o tratamento (CRYSTAL, 2004; CALAZANS et al., 

2013).  

Outra modalidade terapêutica que tem como objetivo apoptose de apenas células 

neoplásicas é a radioterapia. Ao contrário da quimioterapia sistêmica, a radioterapia 

é um tratamento específico para a lesão tumoral primária, que impede que células 

hígidas sofram com o procedimento. Geralmente pode ser associada com protocolos 

quimioterápicos sistêmicos ou cirurgia (DIAS et al., 2013).  

 

4.7.3 Eletroquimioterapia  

 

A eletroquimioterapia (EQT) é o processo de quimioterapia potencializada pela 

eletroporação da membrana citoplasmática por meio de pulsos elétricos, com 

objetivo de apoptose de células neoplásicas (SILVEIRA et al., 2010; BRUNNER, 

2016).  

Segundo Brunner (2016), a eletroporação acontece quando o potencial elétrico 

transmembrana alcança valores críticos, sendo dividida em quatro fases. A primeira 

fase é denominada indução, e é mensurada em escala de tempo de microssegundo 

ou menos, e caracteriza-se pela presença de um campo elétrico capaz de induzir 

alteração no potencial de membrana, provocando aberturas ou poros quando atinge 

cerca de 200 mV. Na segunda fase, ocorre a expansão do poro gerado pelo pulso 

elétrico, por tempo proporcional à presença do campo elétrico, com duração de 
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micro a milissegundos. Na terceira fase, ou fase de estabilização, com a redução do 

campo elétrico, o processo se estabiliza, e a membrana se torna permeável a 

pequenas moléculas, e é expressa em milissegundos. E na última fase, ocorre o 

selamento da membrana em um processo lento, permitindo que os fármacos polares 

atravessem a membrana celular. Esses fármacos são altamemente citotóxicos 

quando penetram no ambiente intracelular das células tumorais.  

Como o objetivo da EQT é a abertura da membrana celular para a ação local dos 

quimioterápicos, a morte celular ocorre devido à presença dos fármacos, e não pelo 

efeito dos pulsos elétricos. A resposta do procedimento depende do tipo de 

neoplasia, condições do paciente, via e dose de aplicação do quimioterápico, porém 

já é sabido que possui melhor resposta em casos de neoplasias menores que 3 cm 

(SILVEIRA et al., 2010; BRUNNER, 2016).  

A corrente elétrica gerada pelo eletroporador é de alta voltagem, e segundo 

estudos, os resultados mais efetivos variam de 800 a 1500 volts (v). Os pulsos 

elétricos tem duração de microssegundos (µs), que variam de 20 a 1000 µs, na 

frequência de 1 Hertz (Hz) (BRUNNER, 2016). Carvalho et al. (2016) e Brunner 

(2016) afirmam que a técnica que utiliza intensidade da corrente elétrica de 

aproximadamente 1000 v, com 8 pulsos elétricos na duração de 100 µs em 1 Hz 

obteve boa resposta. O equipamento é específico para a realização do procedimento 

e conta com um eletroporador com intensidade preestabelecida, podendo ser 

alterado o número de pulsos e a frequência de aplicação, porém a duração de cada 

pulso é fixa, uma ponteira de agulhas ou placas, porém a precisão das agulhas é 

maior, principalmente em casos de neoplasias mais profundas, e um pedal de 

acionamento da eletroporação (Figura 16) (BRUNNER, 2016; CARVALHO, et al, 

2016).  
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FIGURA 16 – A. ELETROPORADOR DESTINADO A ELETROQUIMIOTERAPIA, MODELO BK100. 
B. PARA O PROCEDIMENTO É NECESSÁRIO (DA ESQUERDAPARA DIREITA) GEL CONDUTOR 

HIDROFÍLICO, PEDAL DE ACIONAMENTO DOS PULSOS ELÉTRICOS, PONTEIRA COM 6 
AGULHAS DISPOSTAS EM PARES, PARALELAS ENTRE SI, E ELTROPORADOR. 

 

 

Estudos citam a utilização do sulfato de bleomicina como fármaco de escolha 

para aplicação intralesional, devido sua toxicidade celular aumentar centenas de 

vezes sob efeito da eletroporação. Outro fármaco com importante efeito de 

citotoxicidade induzido pela eletroporação é a cisplatina, porém seus efeitos 

colaterais devem ser analisados com cautela antes de sua administração, pois é 

altamente nefrotóxica, em gatos é contraindicada por via intravenosa, e possui efeito 

necrótico quando aplicada diretamente nos tecidos.  

A dose da medicação a ser aplicada intratumoral depende do volume da massa 

(cm³), e é calculada a partir da fórmula , sendo “a”, “b” e “c”, 

respectivamente, comprimento, largura e altura da lesão. A dose da bleomicina varia 

de 0,25 a 1mL/cm³ intratumoral (CARVALHO et al., 2016; BRUNNER, 2016; 

SILVEIRA et al., 2010).  

 

4.8 USO DA ELETROQUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE 

CARCINOMA ESPINOCELULAR ORAL EM CÃO – RELATO DE CASO  

 

Foi atendido no Hospital Veterinário de Pequenos Animais – FCAV/UNESP, 

campus de Jaboticabal/SP, paciente canino, sem raça definida, macho, castrado, de 

12 anos de idade, pesando 5,2kg, encaminhado de médico veterinário colega com 

diagnóstico de carcinoma espinocelular oral. A proprietária refere aumento de 

volume em região de maxila rostral (dentes incisivos), com presença de 

sangramento e forte odor, espirros constantes, com evolução de aproximadamente 

20 dias, porém não foi realizado tratamento específico. Relatou que o animal 

apresentava histórico de doença periodontal, e há mais de 20 dias foi diagnosticado 
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com gengivite, porém a massa continuou a crescer. Refere normofagia, normodipsia, 

normoquezia e urina normal em cor, aspecto e odor. Animal agressivo de difícil 

manipulação, mas sem evidências de maiores alterações em exame físico, exceto 

linfonodos submandibulares reativos. Em exames laboratoriais, não foram 

observadas alterações. 

Conversado com proprietária a respeito da classificação do tumor, tendo caráter 

agressivo e muito invasivo localmente, sendo necessário entrar com terapia radical 

como cirurgia de maxilectomia, para obter as margens de segurança necessárias. 

Foi proposto também, protocolo com eletroquimioterapia, pois apenas o tratamento 

conservador com quimioterapia não iria resultar em regressão completa da 

neoplasia. 

 Indicado continuar com exames para estadiamento clínico do paciente, como 

radiografia de tórax, de crânio, para avaliar possível comprometimento ósseo da 

região, ultrassonografia abdominal para descartar comorbidades, e devido 

agressividade, proposto sedação para avaliação criteriosa da massa em seu aspecto 

e volume. Em exame radiográfico de crânio não foi observada comunicação 

oronasal, nem sinais de lise óssea em região da massa.  

Prescrito tratamento com anti-inflamatório não esteroidal firocoxib 5mg/kg/SID 

por 7 dias.  Paciente retornou para exames complementares após 7 dias para dar 

continuidade ao tratamento, proprietária optou pelo procedimento de 

eletroquimioterapia. Em exames pré-anestésicos não foram encontradas alterações 

que impediram o animal a ser anestesiado.  

Foi realizada a 1ª sessão de eletroquimioterapia com bleomicina por via 

intravenosa na dose de 15UI/m² e foi aplicado 1,5mL intratumoral, conforme 

calculado em fórmula, associado a doxorrubicina por via intravenosa na dose de 

1mg/kg, sendo realizado eletroporação com intensidade de corrente elétrica de 

aproximadamente 1000v, com 8 pulsos elétricos na duração de 100µs em 1Hz, 

totalizando 19 minutos de procedimento. (Figura 17). E 14 dias após a sessão, o 

animal voltou para acompanhamento hematológico e clínico, e não foram 

observadas alterações clínicas. A proprietária relatou odor forte da lesão, com 

dificuldade de limpar a ferida, percebeu a presença de secreção amarelada em 

canino superior direito. Em exames laboratoriais o animal apresentou leucócitos em 
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limite superior (18.700 uL), trombocitose (405.000 uL) e anemia (26,3% 

hematócrito), sem alterações em exames laboratoriais. Foi prescrito 

antibioticoterapia com Stomorgyl 10® (espiramicina 750.000UI associado ao metronidazol 

125mg), 1 comprimido SID durante 7 dias.  

FIGURA 17 – PRIMEIRA SESSÃO DE ELETROQUIMITERAPIA EM PACIENTE COM CEC ORAL. 
EM SETA VERDE É PERCEBIDO PROLONGAÇÃO DA MASSA EM RAMO DIREITO DA MAXILA. 

EM PORÇÃO MAIS ROSTRAL É REALIZADA ELETROPORAÇÃO. 

 

Foi realizada a 2ª sessão de EQT duas semanas após o retorno, sendo utilizado 

o mesmo protocolo de associação da bleomicina com doxorrubicina. Foi percebida 

melhora do aspecto da lesão, diminuição do eritema, porém não houve regressão 

em volume de massa tumoral (Figura 18). 

FIGURA 18 – A. LESÃO NEOPLÁSICA EM REGIÃO ROSTRAL DA MAXILA, COM PERDA DE 
DENTES INCISIVOS. B. LESÃO PROLONGADA EM RAMO DIREITO DA MAXILA, 

COMPROMETENDO DENTE CANINO SUPERIOR DIREITO. C. ADMINISTRAÇÃO DE 
QUIMIOETRÁPICOS DOXORRUBICINA (VERMELHO), E BLEOMICINA (INCOLOR) POR VIA 

INTRAVENOSA. 

 

No retorno para a 3ª sessão, após 21 dias, proprietária refere que houve resposta 

após o procedimento, porém apresentou letargia e apetite seletivo depois de 2 dias 

da sessão, mas melhorou sem necessidade de intervenção, e disfagia 15 dias 

depois do procedimento. Em exames laboratoriais realizados em laboratório externo 
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não foram percebidas alterações. O procedimento segue sem intercorrências, com 

ajuste de dose da bleomicina intratumoral devido a diminuição significativa do 

volume da neoplasia e doxorrubicina. Houve melhora aparente de aspecto da lesão 

(não eritematosa), com presença de área necrótica ao redor de canino direito, que 

apresentava mobilidade, e após o procedimento de EQT, foi realizada a exodontia 

(Figura 19). 

FIGURA 19 – A. LESÃO NEOPLÁSICA ANTES DA 3ª SESSÃO DE EQT. B. LESÃO APÓS A 3ª 
SESSÃO, NOTADA MOBILIDADE EXTREMA DE CANINO DIREITO. C. REALIZADA EXODONTIA 

DO CANINO DIREITO. 

 

Tratamento domiciliar seguiu com Stomorgyl 10®, 1 comprimido SID durante 10 

dias, firocoxib 5mg/kg/SID por 7 dias e tramadol 3mg/kg/TID durante 7 dias. Próximo 

retorno segue após 21 dias da última sessão para continuidade do tratamento. Até o 

dado momento, o animal obteve respostas positivas ao protocolo, e permanece sem 

alterações clínicas.  

 

4.9  DISCUSSÃO  

 

Segundo Gioso (2007), o CEC é a neoplasia de pele mais comum em felinos, 

sendo o CEC oral a segunda neoplasia de cavidade oral mais diagnosticada em 

cães, entretanto, Goldschmidt e Hendrick (2002) afirmam que não existe predileção 

racial ou sexual quando relacionado a cães, sendo a idade um fator desfavorável 

para o surgimento dessa neoplasia.  

 A etiologia da neoplasia ainda não e bem esclarecida, mas Liptak e Withrow 

(2007) citam que pode haver relação com alterações na pele pelo efeito de 

radiações ultravioletas. De acordo com Hitt et al. (2003), a doença periodontal pode 

ser fator predisponente de CEC oral, sendo a gengiva o local mais acometido, como 

supracitado.  
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A localização da lesão em porção rostral de cavidade oral torna-a mais facilmente 

visualizada, consequentemente mais rapidamente diagnosticada, favorecendo o 

prognostico do paciente, principalmente quando comparado a lesões mais caudais, 

como cita Requicha (2015). 

Os sinais clínicos observados no paciente corroboram com estudos de Dias et al. 

(2013), Gioso (2007) e Liptak e Withrow (2007), estando presente a disfagia, 

halitose, sangramento, espirros e lesões no periodonto. Alguns sinais persistiram 

durante o tratamento, como disfagia, devido periodontite associada a neoplasia, 

produzindo mobilidade dentária (MENEZES et al., 2010; DIAS et al., 2013). 

Conforme estadiamento proposto para neoplasias orais pelo sistema TNM 

(Tabela 2), o paciente apresentava-se no estádio I, sendo T1, N0 e M0 (BRUNNER, 

2016; SILVEIRA et al., 2010).  

Barros (2008) considera que melhor opção terapêutica para CEC é a ressecção 

cirúrgica, pois a remoção com margens livres diminui taxa de recidivas e aumenta 

sobrevida do paciente, como afirmam Rosolem et al. (2012) e Huppes et al. (2014). 

As técnicas cirúrgicas realizadas no tratamento de ressecção, são muitas vezes 

mutilantes, como a maxilectomia que foi proposta para o paciente relatado, mas 

muitas vezes impactam a decisão do proprietário, devido possíveis alterações 

estéticas e efeitos colaterais que podem ocorrer como aborda Verstraet (2005) e 

isso deve ser levado em consideração quando há indicação de um procedimento 

cirúrgico a um proprietário relutante, sendo optado muitas vezes por tratamentos 

paliativos como quimioterapia sistêmica ou procedimentos menos cruentos, como 

criocirurgia, ou no caso, eletroquimioterapia (PIPPI; GOMES, 2016; BRUNNER, 

2016). 

A radioterapia é uma boa opção terapêutica (DIAS et al., 2013), em contrapartida, 

devido a custos elevados e indisponibilidade dos equipamentos necessários, é um 

método pouco aceito pelos proprietários, e muitas vezes pouco indicado.  

A eletroquimioterapia representa modalidade terapêutica com indicações na 

clínica oncológica humana e veterinária (SILVEIRA et al., 2010). Segundo Silveira et 

al. (2010) e Brunner (2016) é um procedimento que associa o uso de fármacos 

antineoplásicos à administração regional de pulsos elétricos breves e de alta 

intensidade, permitindo a entrada destes agentes ao meio intracelular pelo princípio 
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da eletroporação, otimizando sua atividade citotóxica em baixas doses, minimizando 

assim, a ocorrência de efeitos colaterais. 

De acordo com Werner e Rodaski (2009), vários protocolos podem ser 

empregados como terapia adjuvante em casos de carcinoma de células escamosas, 

como a doxorrubicina, actinomicina-D, bleomicina, carboplatina ou a utilização de 

antiinflamatórios inibidores seletivos de COX-2. Entre esses fármacos, a bleomicina, 

antibiótico antitumoral apresenta maior amplificação de sua citotoxicidade quando 

associado à eletroporação (CARVALHO et al., 2016; SILVEIRA et al., 2010).  

Para a realização do procedimento foi realizado bleomicina na dose de 15 UI/m² 

intravenosa, conforme estudos de Carvalho et al. (2016), Silveira et al. (2010), 

associada a doxorrubicina na dose de 1mg/kg por via intravenosa, como propõe os 

autores citados e Costa, et al. (2013) em estudo de CEC cutâneo. As três sessões 

de EQT seguiram como apresentam estudos de Brunner (2016), pulsos elétricos 

foram aplicados com o auxílio de eletroporador destinado a esta terapia, modelo 

BK100, o qual a geração de corrente elétrica de 1000v, com duração de 100µs, na 

frequência de 1Hz, totalizando oito ciclos, não excedendo 28 minutos, desde a 

aplicação da bleomicina, 5 minutos antes de iniciar a eletroporação, corroborando 

com estudos de Carvalho et al. (2016), Stupak et al. (2016) e Silveira et al. (2010). 

O paciente esteve anestesiado e monitorado durante todo procedimento, e como 

cita Silveira et al. (2010), foram observados espasmos musculares regionais 

involuntários, instantaneamente cessados após o término do procedimento.  

O número de sessões de EQT dependem do tipo e volume da neoplasia, em 

trabalhos de Carvalho et al. (2016), Stupak, et al. (2016) e Silveira et al. (2010), foi 

observado que para a regressão tumoral integral, o número de sessões variaram de 

uma a três. O mesmo não foi observado no caso relatado, outras sessões seriam 

necessárias para regressão total da neoplasia, porém o paciente obteve boa 

resposta após duas sessões do procedimento.  

O prognóstico do CEC oral localizado em região de maxila é de reservado a 

desfavorável, mesmo frente a realização de tratamento cirúrgico (maxilectomia), 

como citam Pippi e Gomes (2016), apresentando recorrência em 29 a 50% dos 

casos, com tempo médio de sobrevida de 19 meses, e taxa de sobrevida após 1 ano 

de realização do procedimento de 57 semanas.  
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Mecanismos ainda não completamente elucidados indicam que a 

eletroquimioterapia promove estímulo imunológico celular e humoral, otimizando a 

inibição de recidivas e/ou metástases, fatores que favorecem o prognóstico do 

paciente (SILVEIRA et al., 2010).  

 

4.10  CONCLUSÃO 

 

O prognóstico das neoplasias orais depende do tipo e comportamento tumoral. A 

localização rostral e ressecção completa são fatores favoráveis no prognóstico. As 

neoplasias rostrais são comumente detectadas em estágios precoces e mais fáceis 

de serem removidas com margem de segurança.  

Como a maioria dos proprietários não adquiriu o hábito de, periodicamente, 

escovar os dentes e avaliar a cavidade oral de seus animais de estimação, o 

diagnóstico das neoplasias é realizado tardiamente, impedindo a adoção de medidas 

terapêuticas precoces, diminuindo a possibilidade de cura e de aumento na 

sobrevida daqueles acometidos. 

A eletroquimioterapia demonstrou ser aplicável, eficaz e segura na terapêutica de 

carcinoma espinocelular oral canino. Dentre as vantagens do procedimento, pode se 

destacar a ausência de toxicidade devido administração dos quimioterápicos, 

rapidez e praticidade na execução do protocolo eletroquimioterápico, inexistência de 

complicações trans ou pós-terapêutica, porém um pouco onerosa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o desenvolvimento da Medicina Veterinária e a mudança da relação 

homem-animal, hoje cães e gatos estão tendo maior longevidade. Assim, doenças 

crônicas como cardiopatias, nefropatias, hepatopatias, endocrinopatias e o câncer 

ficaram mais frequentes. A clínica oncológica é uma área de grande crescimento no 

âmbito da Medicina Veterinária. 

O estágio realizado no Serviço de Oncologia Veterinária HV – FCAV/UNESP, 

permitiu maior contato com a rotina oncológica, desde o primeiro contato com os 

tutores, até o decorrer do tratamento. Foi notável a busca por tratamento e qualidade 

de vida dos pacientes afetados, sendo esse uns dos fatores que contribuem para o 

interesse por essa área. O crescimento pessoal e profissional adquirido durante o 

período de estagio só foi possível pela colaboração de todos os pós graduandos, 

residentes, professores e funcionários do hospital, que sempre se mostraram 

dispostos a ensinar e auxiliar este projeto.  

O estudo das doenças como mastocitoma e carcinoma espinocelular nos fazem 

perceber a grande incidência de tumores nos pacientes, principalmente os tumores 

de pele, sendo o diagnóstico precoce um dos principais fatores favoráveis ao 

prognóstico do paciente.  

As modalidades terapêuticas empregadas nos casos acima citados como uso de 

fármacos específicos como inibidores de tirosinoquinase, e protocolos que utilizam 

da eletroquimioterapia ainda estão em ascensão na rotina veterinária e em nosso 

país. São tratamentos muitas vezes realizados em experimentos, universidades ou 

em grandes centros, devido à falta de disponibilidade de equipamentos ou fármacos, 

ou custo oneroso, porém demonstram bons resultados quando aplicados. 

A prevenção e diagnóstico precoce ainda são as melhores alternativas para 

otimizar a terapêutica destas e outras neoplasias.  
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