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ESTUDO RETROSPECTIVO DAS NEOPLASIAS EM CANÍDEOS E FELÍDEOS DOMÉSTICOS, ANALISADAS 

PELO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2000 E 2009. 

 

RESUMO 

O aumento dos casos de neoplasias em canídeos e felídeos domésticos é um problema 

cada vez mais comum na prática veterinária, tratando-se de uma importante causa de morte 

nos nossos animais domésticos. As neoplasias são massas anormais de células que se 

desenvolvem de um modo descoordenado comparativamente ao tecido normal adjacente. 

As células neoplásicas apresentam características que se encontram ausentes nas células 

normais, nomeadamente uma proliferação descontrolada e independente dos requisitos 

para a formação de novas células e dos limites de regulação celular normais; em alguns 

casos há diminuição da diferenciação celular e alterações na comunicação e adesão celular. 

O desenvolvimento das neoplasias é um processo multifactorial que envolve a acumulação 

de alterações ou “erros” no genoma celular. Existem diversos factores que podem potenciar 

o seu desenvolvimento. As neoplasias podem ter origem nos mais diversos tecidos do 

organismo e por este motivo podem ter variadíssimas apresentações morfológicas. Existem 

muitos tipos de classificação das neoplasias, cada um baseando-se em características 

diferentes. Estas, juntamente com os diversos métodos de diagnóstico, são fundamentais 

para um bom planeamento do tratamento a realizar e para a determinação do prognóstico.  

O presente estudo abrange as análises de casos de neoplasias em cães e gatos 

observadas no Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina Veterinária 

(Universidade Técnica de Lisboa) durante um período de 10 anos, de 2000 a 2009, 

inclusive. A população total rastreada neste estudo foi de 7164 canídeos e 2528 felídeos 

domésticos. Em termos de neoplasias, entre 2000 e 2009 foram analisadas 8781 neoplasias 

caninas e 2673 neoplasias felinas. Verificou-se que mais de 50% das análises que foram 

diagnosticadas no laboratório correspondiam a animais com neoplasia. Os canídeos de raça 

indeterminada foram os mais afectados. Relativamente às raças puras, as mais afectados 

foram a Cocker, a Boxer e a Caniche. Em relação à espécie felina, as raças mais afectadas 

foram a Europeu comum, a Siamesa e a Persa. Na população canina, tal como na 

população felina, a neoplasia mais frequente foi o carcinoma. As 5 regiões mais afectadas 

por neoplasias na espécie canina foram, por ordem decrescente, a glândula mamária, a 

pele, o aparelho digestivo, os tecidos moles e o aparelho reprodutor masculino. As 5 regiões 

mais afectadas por neoplasias na espécie felina foram, por ordem decrescente, a glândula 

mamária, os tecidos moles, a pele, o aparelho digestivo e o tecido hematopoiético.  

 

Palavras-Chave: neoplasia; cão; gato; frequência. 
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RETROSPECTIVE STUDY OF NEOPLASMS IN DOMESTIC DOGS AND CATS, ANALYZED IN  THE 

LABORATORY OF PATHOLOGY OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE OF THE TECHNICAL 

UNIVERSITY OF LISBON, BETWEEN 2000 AND 2009. 

 

ABSTRACT 

The increased number of cases of neoplasms in domestic dogs and cats is becoming an 

ever more common problem in veterinary practice, being a major cause of death in our pets. 

The neoplasms are abnormal masses of tissue that develop according to an uncoordinated 

fashion when compared to adjacent normal tissue. The neoplastic cells have characteristics 

that are absent in normal cells, including an uncontrolled proliferation which is independent of 

the requirements for the formation of new cells and the homeostasy in normal cell regulation; 

in some cases there is some loss in differentiation and changes in cellular communication 

and adhesion. The growth of neoplasms is a multifactorial process that involves the 

accumulation of changes or "errors" in the cell genome. There are several factors that can 

enhance neoplasms development. The neoplasms may originate from various tissues of the 

body and for this reason may assume a broad spectrum of morphological presentations. 

There are many types of classification of neoplasms, each of them relying on different 

features. These classifications, along with the various methods of diagnosis, are essential to 

an appropriate planning to carry out treatment and for determining the prognosis. 

The present study covers histopathologic and necropsic analyses of canine and feline 

neoplasms performed in the Laboratory of Pathology of the Faculty of Veterinary Medicine 

(Technical University of Lisbon) during a 10-year period, from 2000 to 2009. In the period 

between 2000 and 2009, 7164 dogs and 2528 cats were diagnosed with neoplasms. The 

total number of neoplasms was 8781 in the canine species and 2673 in the feline species. 

More than 50% of the histopathologic and necropsic analyses reported to the period between 

2000 and 2009 corresponded to neoplasms. In the 8781 canine neoplasms, the most 

prevalent were unknown breed dogs. As to the pure breeds, the most affected were the 

Cocker, the Boxer and the Poodle. The most affected feline breeds were Domestic Shorthair, 

Siamese and Persian breeds. In the canine and the feline samples, the most frequent 

neoplasm was carcinoma. The five most affected regions by neoplasm in dogs were, in 

descending order, the mammary gland, skin, gastrointestinal tract, soft tissues and the male 

reproductive system. The five most affected regions by neoplasms in felines were, in 

descending order, the mammary gland, soft tissues, skin, gastrointestinal tract and 

hematopoietic tissue.  

 

 

Keywords: neoplasm; dog; cat; frequency. 
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I. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

A presente dissertação foi realizada no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Medicina Veterinária. O estágio decorreu no período compreendido entre 1 de Setembro 

de 2009 e 28 de Fevereiro de 2010, no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa (FMV-UTL), na área de Clínica de Animais 

de Companhia. A carga horária foi de cerca de 50 horas semanais. Durante o estágio foram 

desenvolvidas actividades nas áreas de Medicina Interna, Imagiologia, Cirurgia e 

Internamento. Na área de Medicina Interna, acompanhei consultas de Medicina Geral onde, 

sob supervisionamento do médico veterinário, tive a oportunidade de estar em contacto 

directo com os animais que foram apresentados à Consulta Externa (bem como com os 

seus proprietários), recolher a sua história pregressa e realizar o exame físico desses 

animais. Houve a possibilidade de contactar com situações de urgência médica. Ainda na 

área de Medicina Interna, assisti a algumas consultas de Novos Animais de Companhia e a 

consultas de referência de Neurologia, Ortopedia, Dermatologia e Oftalmologia. No serviço 

de Imagiologia houve a oportunidade de observar e participar em vários exames de 

radiologia, ecografia e tomografia axial computadorizada. Colaborei no posicionamento e 

contenção do animal, na preparação e monitorização dos animais durante a execução de 

mielografias e tomografias em que é necessário recorrer a anestesia geral e posterior 

interpretação dos resultados relativos aos exames realizados. 

No departamento de Cirurgia, o estágio teve a duração de 2 meses (Setembro e Outubro). 

As tarefas consistiram na preparação pré-anestésica e na indução da anestesia dos 

pacientes, na disposição do material de cirurgia na mesa de apoio de forma asséptica, na 

colocação dos panos de campo sobre o paciente de modo a delimitar a área cirúrgica, na 

manutenção de um campo operatório limpo, no auxílio do cirurgião facilitando a exposição 

das estruturas e diminuindo a dificuldade de alguns procedimentos, na monitorização da 

anestesia e cuidados pós-operatórios. Tive ainda a possibilidade de executar orquiectomias 

em canídeos e felídeos. O acompanhamento pós-cirúrgico incluiu a avaliação de suturas, 

remoção de pontos e aplicação de vários tipos de pensos.  

O serviço de Internamento consistiu em turnos com a duração de 12 ou 24 horas em que se 

fazia a monitorização do animal, a preparação e a administração de medicações, a 

prestação de cuidados básicos de alimentação e higiene, bem como a execução de diversos 

procedimentos médicos necessários, como por exemplo a medição da glicémia, a limpeza e 

a desinfecção de feridas, pensos, algaliações, entre outros.  

Adicionalmente a estas actividades, participei em reuniões quinzenais organizadas pelo Dr. 

Gonçalo Vicente, meu co-orientador e médico veterinário do hospital. Em cada reunião, um 

aluno estagiário apresentava um tema diferente. A minha apresentação foi realizada no dia 

18 de Novembro de 2009 subordinada ao tema “O exame neurológico”, baseada numa 

prévia exposição sobre o tema e numa posterior apresentação de um caso clínico. 
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II. INTRODUÇÃO À ONCOLOGIA 

A Oncologia (do grego oncos = tumor) é o estudo dos tumores ou neoplasias (Fernández, 

2004). As neoplasias são uma entidade patológica insidiosa e nefasta, caracterizada por um 

intrincado conjunto de fenómenos biológicos com origem no núcleo das células, que não 

estão completamente esclarecidos. A divisão celular normal cria frequentemente genes 

defeituosos, que são regularmente corrigidos por mecanismos de reparação inatos 

presentes na função celular normal. Certos erros transformam-se em mutações se não 

forem reparados (Balducci, 2007). Desta forma, o desenvolvimento neoplásico caracteriza-

se por uma alteração no genoma celular com formação de uma população de células que 

têm a capacidade de crescer e de se dividir de uma forma autónoma, ultrapassando os 

limites da regulação celular normais (Waters, 2006).  

A palavra neoplasia significa, em sentido literal, “novo crescimento”. Um oncologista 

britânico, Sir Rupert Willis definiu este termo como uma massa anormal de tecido, cujo 

crescimento excede o de um tecido normal, não está coordenado com este, e que se 

mantém autonomamente após o término do estímulo que suscitou a alteração (Fernández, 

2004). 

Em sentido estrito, o termo “tumor” significa aumento do volume de um tecido. Este termo foi 

usado originalmente para as tumefacções causadas por processos inflamatórios. 

Actualmente, a palavra “tumor” raramente se usa com este sentido, sendo utilizado, 

erradamente (sob o ponto de vista semântico), como sinónimo de neoplasia (Fernández, 

2004). 

O aumento dos casos de neoplasias em canídeos e felídeos domésticos é um problema 

cada vez mais comum na prática veterinária. Existem inúmeras razões que podem explicar 

este aumento, mas a principal é o aumento da esperança média de vida, em resultado de 

uma melhor nutrição, protocolos vacinais, investimentos em melhores técnicas de 

diagnóstico, melhor prevenção e terapêutica médicas, legislação, etc (Withrow, 2007d). 

A primeira parte da dissertação consiste numa revisão bibliográfica sobre as neoplasias em 

geral nas espécies canina e felina. São abordados temas como a epidemiologia e a 

incidência, a etiologia, a biologia e o processo de metastização, a nomenclatura, o 

diagnóstico e o estadiamento das neoplasias. Devido à abrangência do tema, este foi 

abordado de uma forma muito geral. A segunda parte da dissertação consiste num estudo 

retrospectivo de todas as neoplasias analisadas pelo Laboratório de Anatomia Patológica da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, que surgiram nos 

canídeos e felinos domésticos no período compreendido entre 2000 e 2009. Para evitar a 

repetição de informação, só foram recolhidos os dados provenientes de análises 

histopatológicas e anatomohistopatológicas, ou seja, obtidos através da execução de 

biopsias ou necrópsias. Ficaram por este motivo, excluídas as análises citológicas. 
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III. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - AS NEOPLASIAS EM CANÍDEOS E FELÍDEOS DOMÉSTICOS 

 

1. A EPIDEMIOLOGIA E A INCIDÊNCIA DAS NEOPLASIAS 

Porquê preocuparmo-nos com as neoplasias nos animais de companhia? 

Existem evidências de que as neoplasias são doenças importantes em cães e gatos de 

qualquer idade e que provocam a morte a muitos animais de idade mais avançada. 

Contudo, existem muito poucos estudos concretos sobre a incidência das neoplasias em 

canídeos e felídeos domésticos, mas as estimativas sugerem que um em cada dez gatos ou 

cães irá desenvolver algum tipo de neoplasia durante a sua vida (Dobson  Morris, 2001). 

Segundo a Associação Americana dos Médicos Veterinários (AAMV), dos 74 milhões de 

cães e dos 90 milhões de gatos que existem nos Estados Unidos da América, pelo menos 4 

milhões de cães e 4 milhões de gatos podem vir a desenvolver algum tipo de neoplasia a 

cada ano (Withrow, 2007e). As neoplasias são a principal causa de morte nos animais de 

estimação, tanto em machos como em fêmeas (Dobson  Morris, 2001). Um estudo que 

determinou a causa de morte em cães de um conjunto de mais de 2000 casos de necrópsia, 

concluiu que 23% dos pacientes morreu devido a neoplasia e 45% dos cães que viveram até 

aos dez anos de idade morreram também, devido a neoplasia (Withrow, 2007e). As 

localizações mais frequentes para o aparecimento de neoplasias em cães são, a pele e os 

tecidos moles, seguidos pela glândula mamária, tecidos hematopoiéticos (incluindo tecido 

linfóide), aparelho urogenital, sistema endócrino, aparelho digestivo e orofaringe (Dobson  

Morris, 2001). Os três tipos de neoplasia mais comuns em cães são benignos (histiocitoma 

cutâneo, lipoma e adenoma). De seguida, encontra-se o mastocitoma e o linfoma. Em gatos, 

as neoplasias dos tecidos hematopoiéticos, em particular o linfoma, são as mais comuns e 

são mais frequentes em gatos do que em cães. As neoplasias malignas, como o carcinoma 

de células escamosas ou o sarcoma, são provavelmente mais frequentes do que as lesões 

benignas, na espécie felina. A incidência de neoplasias mamárias é menor no gato do que 

no cão, mas com maior proporção de lesões malignas (Dobson  Morris, 2001). 

 

1.1. PELE 

As neoplasias da pele representam pelo menos um terço de todas as neoplasias caninas, 

sendo o grupo mais frequente de neoplasias nesta espécie (Rassnick, 2010). Cerca de dois 

terços deste grupo de neoplasias caninas são solitárias e benignas. A idade, a raça e o sexo 

dos indivíduos afectados variam consoante o tipo de neoplasia. Relativamente aos gatos, as 

neoplasias da pele são o segundo grupo mais comum (Rassnick, 2010), devido apenas à 

grande frequência de neoplasias do sistema linfóide. Nesta espécie, as neoplasias benignas 

tendem a ser menos frequentes do que as malignas (Dobson  Morris, 2001). Segundo um 

estudo, as estimativas das taxas de incidência anual das neoplasias da pele são de 450 em 

100 000 cães e de 120 em 100 000 gatos (Vail  Withrow, 2007). No Anexo I, nas tabelas 1 
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e 2 estão representadas, as cinco neoplasias cutâneas não-linfóides mais comuns em gatos, 

com base em mais de 1000 casos e as dez neoplasias cutâneas não-linfóides mais comuns 

em cães (com base em 6000 casos dos quatro continentes). Entre 20% a 40% das 

neoplasias cutâneas e do tecido subcutâneo são histologicamente malignas no cão, 

enquanto que no gato encontram-se entre os 50% e os 65% (Vail  Withrow, 2007) (Ver 

Anexo I, tabela 3). Outro estudo sobre a influência da idade e das raças no desenvolvimento 

de neoplasias cutâneas malignas em cães, concluiu que o risco aumenta linearmente 

segundo um factor de 1.1 por cada ano de aumento da idade e que as raças puras estão 

duas vezes mais predispostas para desenvolver neoplasias malignas comparativamente aos 

cães de raça indeterminada (Kaldrymidou, Leontides, Koutinas, Saridomichelakis & 

Karayannopoulou, 2002). Em geral, as neoplasias cutâneas surgem em animais mais 

velhos, contudo não existe uma diferença significativa na incidência das neoplasias por 

género quando são consideradas todas as neoplasias em conjunto (Vail  Withrow, 2007). 

1.1.1. REGIÃO AURICULAR 

As neoplasias da região auricular são pouco comuns nas duas espécies, contudo podem 

surgir a partir de qualquer estrutura que constitui e/ou suporta o canal auditivo e o pavilhão 

auricular (Fossum, 2007b). Representam 1-2% da totalidade das neoplasias felinas e 2-6% 

da totalidade das neoplasias caninas (Dobson  Morris, 2001). Qualquer neoplasia da pele 

pode surgir no pavilhão auricular (Fossum, 2007b). Na espécie felina, as neoplasias mais 

frequentes nesta região são o carcinoma de células escamosas, o tumor de células basais, 

o mastocitoma e o linfoma cutâneo. Na espécie canina, as neoplasias mais frequentes são o 

histiocitoma, o plasmocitoma, o mastocitoma, o tumor de células basais e o linfoma cutâneo 

(Dobson  Morris, 2001). Costumam surgir em animais mais velhos, sendo que a idade 

média em gatos varia entre os 7 e os 11 anos e em cães entre os 9 e os 10 anos. Contudo 

podem surgir pólipos em animais mais jovens, principalmente em gatos (Dobson  Morris, 

2001). Não existe predisposição de sexo, mas parece existir alguma predisposição rácica 

nos cães para o Cocker Spaniel (Dobson  Morris, 2001). 

 

1.2. TECIDOS MOLES 

As neoplasias dos tecidos moles são um conjunto heterogéneo de neoplasias 

mesenquimatosas, que constituem 15-35% e 7% de todas as neoplasias caninas e felinas, 

respectivamente (Rutteman  Kirpensteijn, 2003). A incidência anual em animais de 

companhia nos E.U.A. é de cerca de 35 por 100 000 cães e 17 por 100 000 gatos. No Reino 

Unido, a incidência anual em cães é de cerca de 142 por 100 000 indivíduos (Rutteman  

Kirpensteijn, 2003). Na espécie canina, a maioria destas neoplasias é de natureza benigna 

enquanto que nos felinos a sua grande maioria é maligna (Dobson  Morris, 2001). A 

maioria das neoplasias dos tecidos moles são massas solitárias que surgem com mais 

frequência em cães e gatos adultos a velhos. Na espécie canina, não há predisposição para 
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o sexo, com excepção de uma ligeira predisposição dos machos para sarcomas de células 

sinoviais e para a histiocitose maligna (Forrest  Liptak, 2007). O lipoma, que é 

provavelmente a neoplasia benigna dos tecidos moles mais comum em cães, parece ser 

mais frequente em animais com peso excessivo. Relativamente às neoplasias malignas, 

estas são mais comuns nas raças grandes. Existem algumas predisposições rácicas como 

por exemplo, a histiocitose maligna na raça Bouvier Bernois, os sarcomas anaplásicos no 

Flat-Coated Retriever, o fibrossarcoma no Golden Retriever e o hemangiossarcoma no 

Pastor Alemão. A idade média para o aparecimento das neoplasias dos tecidos moles é de  

8-9 anos. Contudo, há neoplasias como o 

rabdomiossarcoma e o sarcoma  anaplásico  que   

podem  surgir  em  animais  jovens  (Dobson  Morris, 

2001). Em gatos (figura 1), não existe predisposição de 

raça ou sexo para as neoplasias dos tecidos moles. 

Estas surgem com maior frequência em animais mais 

velhos. Contudo, o tumor induzido pelo vírus do 

sarcoma felino (FeSV) surge com mais frequência em 

animais jovens e provoca o aparecimento de múltiplos 

nódulos subcutâneos. (Dobson  Morris, 2001). Nesta 

espécie, as neoplasias benignas dos tecidos moles são 

pouco comuns. 

.  

 1.3. APARELHO DIGESTIVO 

CAVIDADE ORAL: As neoplasias da cavidade oral são relativamente comuns em cães e 

gatos. Constituem a quinta e a sétima localização de neoplasias mais frequente em 

canídeos e felinos domésticos, respectivamente (Smith  Taney, 2010). No cão, as 

neoplasias da cavidade oral representam 6% do total de neoplasias, enquanto que no gato 

representam 3%. Os locais mais afectados são as gengivas, o palato, os lábios, a região 

sublingual e a mucosa jugal (bochecha a nível dos pré-molares e molares) (Araújo, Felizzola 

 Stopiglia, 1999). Este grupo de neoplasias surge principalmente em animais de meia-

idade a velhos, sendo maior a prevalência entre os 7 e os 13 anos de idade. Contudo, os 

animais jovens também podem ser afectados. A papilomatose oral é típica de cães com um 

ano de idade ou mais jovens (Fossum & Hedlund, 2007). Foram também observados 

odontomas em animais com apenas 2 meses, um carcinoma de células escamosas num cão 

com apenas 4 meses e um melanoma maligno num cão com 11 meses de idade (Araújo et 

al., 1999). Aproximadamente 40% das neoplasias orais em cães são benignas, enquanto 

que nos gatos, a sua grande maioria é maligna, sendo o carcinoma de células escamosas o 

mais frequente com 70% de prevalência (White, 2003). As raças de cães com maior 

predisposição para o desenvolvimento de neoplasias da orofaringe são o Cocker Spaniel, o 

Figura 1.  Fibrossarcoma 

subcutâneo na região dorsal de um 

gato (Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010). 
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Pastor Alemão, o Braco Alemão, o Weimaraner, o Golden Retriever, o Setter Gordon, o 

Caniche miniatura, o Chow Chow e o Boxer (Correa, Ferro, Gioso, Lopes  Venturi, 2004; 

Liptak  Withrow, 2007). As neoplasias da orofaringe são 2.6 vezes mais comuns em cães 

do que em gatos e os cães machos têm um risco 2.4 vezes maior de desenvolver este tipo 

de neoplasias comparativamente às fêmeas. Os machos também apresentam maior 

predisposição para os melanomas malignos e para o carcinoma de células escamosas da 

amígdala. Relativamente ao melanoma maligno, é mais frequente em machos num ratio 

macho:fêmea de 4:1 e numa idade média de 9 a 11 anos (Fossum, 2007). O fibrossarcoma 

surge principalmente em cães de raças grandes, como o Pinscher de Doberman e o Golden 

Retriever, numa idade média de 4 a 5 anos, enquanto que em raças pequenas surge por 

volta dos 8 anos de idade ou mesmo em animais mais velhos. Os machos são também mais 

afectados do que as fêmeas num ratio 2:1 (Fossum & Hedlund, 2007). O osteossarcoma  

oral afecta  mais frequentemente  a mandíbula  e tem  maior prevalência em  fêmeas do que  

em machos, num ratio 1.8:1. Em cães, as neoplasias 

malignas orais mais comuns, por ordem decrescente, são 

o melanoma maligno, o carcinoma de células escamosas 

e o fibrossarcoma. A epúlide (figura 2) é a neoplasia 

benigna mais frequente na cavidade oral dos cães e é 

muito comum na raça Boxer (Kessler, 2006). Nos gatos, 

as mais comuns são o carcinoma de células escamosas e 

o fibrossarcoma (Liptak  Withrow, 2007). Nesta espécie 

não existe predisposição de sexo para o carcinoma de 

células escamosas e este tende a surgir em animais com 

mais de dez anos (Fossum & Hedlund, 2007).  

GLÂNDULAS SALIVARES: As neoplasias primárias das glândulas salivares em cães e 

gatos são raras. No cão, a incidência anual deste tipo de lesões é de 0.2% (White, 2003). A 

maioria dos casos foi referida em animais velhos, com idades compreendidas entre os 10 e 

os 12 anos. Em cães, há evidências de uma maior predisposição para as raças Spaniel e 

Caniche (White, 2003). Não existe predisposição de sexo. Em gatos, a raça siamesa parece 

ter um risco mais elevado do que as outras raças, e os gatos machos são afectados duas 

vezes mais do que as fêmeas (Withrow, 2007a). Estudos demonstram que as glândulas 

mais afectadas são as glândulas mandibular e parótida (Araújo et al., 1999). 

ESÓFAGO: As neoplasias esofágicas são extremamente raras em cães e gatos (menos que 

0.5% de todas as neoplasias), excepto em áreas endémicas do parasita Spirocerca lupi 

(África, Israel e sudeste dos E.U.A.) (Withrow, 2007a). A presença deste parasita no esófago 

predispõe ao aparecimento de sarcomas (osteossarcomas e fibrossarcomas). As neoplasias 

podem ser primárias, peri-esofágicas ou secundárias e na sua maioria são malignas. O 

fibrossarcoma e o osteossarcoma são as neoplasias mais comuns no cão, enquanto que no 

Figura 2.  Epúlide gengival num 

canídeo boxer, fêmea, de 6 anos 

de idade (Atlas de Anatomia 

Patológica Veterinária, 2010). 
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gato é o carcinoma de células escamosas. Menos comuns são os leiomiomas, os 

leiomiossarcomas e os carcinomas (Jergens, 2010). A maioria dos animais afectados são 

velhos e não há predisposição de sexo ou raça.  

ESTÔMAGO: As neoplasias gástricas são um pouco mais comuns do que as esofágicas 

mas mesmo assim representam menos de 1% de todas as neoplasias. As neoplasias mais 

frequentes são malignas. As neoplasias benignas surgem mais frequentemente em cães do 

que em gatos. Os cães machos são mais afectados do que as fêmeas, excepto para os 

adenomas que afectam mais as fêmeas. As neoplasias benignas como os leiomiomas, 

surgem numa idade média de 15 anos, enquanto que as neoplasias malignas como os 

carcinomas, surgem em animais mais novos, com uma média de 8 anos de idade (Withrow, 

2007a). O adenocarcinoma é a neoplasia mais frequente no cão, contabilizando cerca de 

60% a 70% dos casos registados, e normalmente surge no antro pilórico ou na curvatura 

menor do estômago (Fossum & Hedlund, 2007). As raças mais predispostas são o Pastor 

Belga, o Rough Collie, o Staffordshire Terrier e o Lundehund. Na espécie canina, o 

leiomioma surge mais frequentemente no cárdia, na raça Beagle e numa idade média de 16 

anos (Simpson, 2010). O linfoma é a neoplasia gástrica mais comum nos gatos.  

INTESTINO: As neoplasias intestinais representam menos de 

10% de todas as neoplasias em cães e gatos. Um estudo 

realizado no Reino Unido concluiu que este grupo de 

neoplasias representa 22% e 35% de todas as neoplasias do 

aparelho digestivo canino e felino, respectivamente (Selting, 

2007). O linfoma (figura 3) compreende cerca de 30% de 

todas as neoplasias felinas e 6% de todas as neoplasias 

caninas. Um estudo identificou linfomas em 74% das 

neoplasias felinas de intestino delgado. O adenocarcinoma 

representou 17% e foram ainda identificadas neoplasias como 

o mastocitoma e o leiomiossarcoma. Um estudo semelhante em cães identificou 29% de 

linfomas nas neoplasias referidas, 29% de carcinomas e 23% de leiomiossarcomas. A 

percentagem de neoplasias intestinais foi de 1% da totalidade das neoplasias envolvidas no 

estudo (Selting, 2007). As neoplasias intestinais surgem mais frequentemente em animais 

velhos. Em gatos, os machos são os mais afectados e a raça mais predisposta para o 

desenvolvimento de adenocarcinomas é a siamesa (Dobson  Morris, 2001). 

PÂNCREAS EXÓCRINO: As neoplasias do pâncreas exócrino são raras no cão (menos que 

0.5% de todas as neoplasias) e pouco comuns no gato. Cadelas com idade média de 10 

anos e das raças Spaniel ou Airedale Terrier são as mais predispostas (Withrow, 2007a). Os 

gatos apresentam uma idade média de 12 anos. A maioria das neoplasias primárias são 

malignas (adenocarcinoma), sendo as neoplasias benignas (adenomas) bastante raras 

(Dobson  Morris, 2001). 

Figura 3. Linfoma intestinal 

num gato (Atlas de 

Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010) 
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FÍGADO E VIAS BILIARES: As neoplasias hepáticas (figura 

4) e das vias biliares podem ser primárias ou metastáticas. 

As primeiras têm quatro origens histológicas: hepatocelular, 

mesenquimatosa, neuroendócrina e nos ductos biliares. As 

neoplasias primárias são pouco comuns, representando 

menos de 1.5% de todas as neoplasias caninas e 1% a 

2.9% de todas as neoplasias felinas. Em gatos, 

contabilizam ainda, 6.9% das neoplasias não 

hematopoiéticas. Em cães, as metástases hepáticas de 

neoplasias com outras localizações (baço, pâncreas e 

restante aparelho digestivo, por exemplo) são mais comuns 

e ocorrem 2.5 vezes mais frequentemente do que as 

neoplasias hepáticas primárias. Em gatos, as neoplasias primárias e as benignas são mais 

comuns, enquanto que em cães as neoplasias malignas são as mais frequentes (Liptak, 

2007). Apesar do pico de incidência deste grupo de neoplasias, em ambas as espécie, ser 

entre os 10 e os 12 anos, em gatos as neoplasias malignas surgem em animais mais jovens 

comparativamente às benignas. Não parece existir predisposição rácica. As cadelas 

parecem estar mais predispostas para o colangiocarcinoma, enquanto que o carcinoma 

hepatocelular parece ser mais frequente em cães machos e em gatos (Center  Scherk, 

2010). 

 

1.4. APARELHO RESPIRATÓRIO 

PLANO NASAL: As neoplasias do plano nasal são raras no cão mas relativamente 

frequentes em gatos, representando 17% de todas as neoplasias da pele. Surgem mais em 

gatos velhos com pouca pigmentação da região nasal (Dobson  Morris, 2001).  

CAVIDADE NASAL E SEIOS PARANASAIS: As neoplasias da cavidade nasal e seios 

paranasais são bastante raras na maioria dos animais domésticos. Em cães, representam 

entre 0.3% e 2.4% da totalidade das neoplasias, contudo compreendem cerca de 59% a 

82% das neoplasias do aparelho respiratório canino. São mais comuns em cães do que em 

gatos (Hedlund, 2007). Na espécie canina, o adenocarcinoma é a neoplasia mais comum 

nesta região e as neoplasias com origem no tecido ósseo representam um quinto da 

totalidade das neoplasias nasais. A idade média de ocorrência da doença situa-se nos 10 

anos de idade, apesar de terem sido referidos casos em animais entre 1 e os 16 anos de 

idade. Os sarcomas podem surgir em idades mais precoces do que os carcinomas. Parece 

haver alguma predisposição em machos, nas raças dolicocefálicas e nas raças médias a 

grandes (Collie, Retriever de Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão e Spaniels) 

(Hedlund, 2007). Em gatos, predominam as neoplasias linfoproliferativas nomeadamente o 

Figura 4. Hepatoma 

trabecular maligno num 

cão (Atlas de Anatomia 

Patológica Veterinária, 

2010) 
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linfoma. Parece existir predisposição para a raça siamesa, mas não existe predisposição de 

sexo (Dobson  Morris, 2001). 

LARINGE E TRAQUEIA: As neoplasias laríngeas e traqueais são raras no cão e no gato, 

contudo nesta última espécie, as neoplasias laríngeas são mais frequentes do que as 

neoplasias traqueais. A maioria das neoplasias surge em animais de meia-idade, com 

excepção dos osteocondromas da traqueia que podem surgir em animais jovens com 

ossificação endocondral activa e dos oncocitomas laríngeos que surgem mais 

frequentemente em cães jovens (Dobson  Morris, 2001; Withrow, 2007c). Em gatos, a 

neoplasia mais comum é o linfoma. O carcinoma de células escamosas e o adenocarcinoma 

também foram referidos (Hedlund, 2007). 

PULMÃO: As neoplasias primárias do pulmão são muito raras, contabilizando cerca de 1% e 

menos de 0.5% de todas as neoplasias diagnosticadas em cães e em gatos, 

respectivamente. A idade média de diagnóstico ronda os 9 a 11 anos no cão e os 11 a 12 

anos no gato e aparentemente não há predisposição de raça. As gatas velhas são mais 

afectadas do que os gatos. A neoplasia primária mais frequente é o adenocarcinoma e as 

mais raras são o carcinoma de células escamosas e o carcinoma anaplásico, nas duas 

espécies. Contudo, o pulmão é uma das localizações mais frequentes para o aparecimento 

de metástases (Dobson  Morris 2001). 

 

1.5. OSSOS E ARTICULAÇÕES  

Existem inúmeras neoplasias primárias que podem afectar 

o tecido ósseo e as articulações. As neoplasias primárias 

que afectam o osso e a cartilagem são pouco comuns em 

cães e gatos, representando menos de 5% de todas as 

neoplasias. As neoplasias do tecido ósseo são 

normalmente malignas. Em cães, as neoplasias ósseas do 

esqueleto apendicular (figura 5) afectam principalmente 

raças grandes a gigantes, como o São Bernardo, o 

Rottweiler, o Dogue Alemão, o Retriever de Labrador, o 

Golden Retriever, o Setter Irlandês e o Pinscher de 

Doberman. São raras em raças de cães com menos de 15 

kg (Dobson  Morris, 2001). Este grupo de neoplasias 

afecta com mais frequência animais de meia-idade a 

velhos, contudo estão referidos casos em animais jovens 

de raças gigantes. Parece haver uma ligeira predisposição 

em machos, comparativamente às fêmeas. Em gatos, estas 

neoplasias são pouco comuns, afectando principalmente 

animais velhos (idade média de 10 anos) e não existe 

Figura 5. Sarcoma histiocítico 

envolvendo a articulação 

fémuro-tíbio-patela direita 

(Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010). 
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predisposição de sexo ou raça. As neoplasias do esqueleto apendicular são mais comuns 

do que as neoplasias do esqueleto axial, sendo mais frequentes no membro pélvico 

(Dobson  Morris, 2001). O osteossarcoma é a neoplasia do tecido ósseo mais comum, 

representando 85% das lesões malignas do esqueleto (Schulz, 2007). Apesar de existir 

predisposição rácica (mencionada anteriormente), o tamanho e principalmente o peso 

parecem ser os factores de risco mais importantes para o aparecimento desta lesão. Os 

cães castrados (machos e fêmeas) têm duas vezes mais risco de desenvolverem 

osteossarcomas, comparativamente a cães inteiros (Schulz, 2007). Num estudo realizado 

em 200 cães, a idade média de ocorrência do osteossarcoma situou-se nos 7 anos, com 

uma moda de 9 anos e um intervalo de idade entre 1 e os 15 anos; 10% dos animais tinham 

menos de 2 anos, tendo na sua maioria uma idade compreendida entre os 18 e os 24 meses 

(Brodey, 1979). Outras neoplasias que podem afectar o tecido ósseo incluem o 

fibrossarcoma e o hemangiossarcoma com uma incidência individual de menos de 5% da 

totalidade das neoplasias ósseas e o condrossarcoma com uma incidência de 5% a 10%. As 

neoplasias que afectam a cartilagem, as articulações e as estruturas associadas (bainhas de 

tendões, bolsas sinoviais e fáscia) são raras nas duas espécies. A maioria das lesões que 

afectam as articulações e as estruturas associadas são malignas e são mais frequentes em 

cães. As raças caninas mais predispostas são as raças grandes, não gigantes, numa idade 

média de 8 anos, podendo variar entre 1 e os 12 anos (Dobson  Morris, 2001). 

 

1.6. SISTEMA ENDÓCRINO 

As neoplasias do sistema endócrino podem afectar a hipófise, a adrenal, a tiróide, a 

paratiróide e o pâncreas endócrino.  

HIPÓFISE: A maioria das neoplasias da hipófise, principalmente os adenomas, está 

associada ao desenvolvimento do hiperadrenocorticismo hipófiso-dependente canino (Bailey 

 Page, 2007). As neoplasias da adenohipófise ou da neurohipófise são raras, em cães e 

gatos. Nestas espécies, as únicas neoplasias primárias desta glândula com repercussões 

clínicas têm origem nas células corticotróficas e somatotróficas (Bailey  Page, 2007). 

Surgem principalmente em animais de meia-idade a velhos, com uma média de 10 anos de 

idade. As raças mais afectadas são o Caniche, o Teckel, o Beagle, o Boxer, o Pastor 

Alemão e o Boston Terrier.  Não existe predisposição de sexo. Os gatos também podem ser 

afectados. Nesta espécie, as neoplasias hipofisárias surgem em gatos de meia-idade a 

velhos, as fêmeas parecem ser mais predispostas mas não existe predisposição de raça 

(Dobson  Morris, 2001). 
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ADRENAL: As neoplasias primárias da glândula adrenal 

representam 1% a 2% e 0.2% da totalidade das 

neoplasias caninas e felinas, respectivamente (Bailey  

Page, 2007). As neoplasias adrenocorticais 

representam 15% a 20% e 20% dos casos de 

hiperadrenocorticismo em cães e gatos, 

respectivamente. As raças caninas mais afectadas são 

o Caniche, o Pastor Alemão, o Teckel e o Retriever de 

Labrador (Dobson  Morris, 2001). Em gatos não existe 

predisposição de raça, mas os indivíduos mais 

afectados são de meia-idade a velhos, entre os 7 e os 

15 anos. Nas duas espécies, as fêmeas estão mais predispostas do que os machos 

(Dobson  Morris, 2001). Os feocromocitomas (figura 6), neoplasias da medula da adrenal, 

são pouco comuns em cães, representando 0.01% a 0.1% do total de neoplasias e são 

raros em gatos. Surgem em cães velhos, numa média de 11 anos de idade. Mais de 50% 

dos feocromocitomas são malignos. A maior parte dos diagnósticos são surpresas de 

necrópsia (Bailey  Page, 2007). Segundo um estudo desenvolvido por De Cock e Labelle 

(2005), 41% das lesões neoplásicas da glândula adrenal canina eram neoplasias 

adrenocorticais, 32% eram feocromocitomas e 27% eram lesões metastáticas. O mesmo 

estudo, realizado em gatos contabilizou 30% de neoplasias adrenocorticais, 10% de 

feocromocitomas e 60% de neoplasias metastáticas. O linfoma representa a neoplasia 

metastática mais comum das glândulas adrenais nas duas espécies. 

TIRÓIDE E PARATIRÓIDE: As neoplasias da glândula tiróide representam 1 a 4% de todas 

as neoplasias caninas. São mais afectados os animais de meia-idade a velhos, numa idade 

média de 10 anos. As raças mais afectadas são o Beagle, o Boxer e o Golden Retriever. 

Não existe predisposição de sexo (Dobson  Morris, 2001). Os carcinomas da tiróide são 

mais comuns em cães, representando 63% a 87% das neoplasias desta glândula, enquanto 

que os adenomas funcionais estão mais representados em gatos, numa idade média de 13 

anos, sem predisposição de raça ou sexo. Os carcinomas em gatos também estão 

assinalados, mas são raros. Surgem mais frequentemente em machos e entre os 6 e os 18 

anos (Dobson  Morris, 2001; Fossum, 2007c). As neoplasias da glândula paratiróide são 

raras nas duas espécies. Normalmente surgem em cães velhos, entre os 8 e os 10 anos e a 

raça de maior prevalência parece ser a Keeshond. Os gatos velhos também são os mais 

afectados e parece existir uma predisposição para fêmeas e para a raça siamesa (Dobson  

Morris, 2001). 

PÂNCREAS ENDÓCRINO: As neoplasias do pâncreas endócrino podem ser classificadas 

em insulinoma, gastrinoma, glucagonoma e polipeptidoma pancreático, sendo este último 

extremamente raro. Os insulinomas são neoplasias raras no cão, representando cerca de 

Figura 6. Faeocromocitoma num 

caniche com 15 anos (Atlas de 

Anatomia Patológica Veterinária, 

2010)  
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0,2% a 0,4% das neoplasias encontradas nesta espécie. No entanto, são as neoplasias 

mais frequentes do pâncreas endócrino (Lage, 2008). São tipicamente encontrados em 

animais com uma idade média de 9 anos, mas podem surgir entre os 3 e os 15 anos de 

idade (Hess, 2010). Parece existir maior risco em raças médias a grandes, como o Pastor 

Alemão, o Boxer, o Retriever de Labrador, o Golden Retriever, o Caniche, o Setter Irlandês, 

o Collie e o Fox Terrier (Lage, 2008). Não há qualquer predisposição de sexo. Em gatos, é 

uma neoplasia rara. O gastrinoma é uma neoplasia pouco comum em ambas as espécies. 

Afecta principalmente animais de meia-idade a velhos, mas não existe predisposição de 

sexo ou raça. O glucagonoma é extremamente raro, com apenas alguns casos (todos 

carcinomas) registados em cães (Dobson  Morris, 2001). 

 

1.7. GLÂNDULA MAMÁRIA 

As neoplasias mamárias são as neoplasias mais comuns em cadelas, representando mais 

de 70% da totalidade dos casos oncológicos. Pelo contrário, em machos o risco de 

desenvolvimento deste tipo de lesão é inferior a 1% (Chun  Garrett, 2010). Um estudo 

realizado no Reino Unido numa amostra de 130 684 canídeos, registou uma incidência 

anual de 205 casos por cada 100 000 animais (Dobson, Samuel, Milstein, Rogers & Wood, 

2002). Mais recentemente, na Suécia, foi estudada uma amostra de 80 000 cadelas, tendo-

se calculado uma incidência anual de 111 casos de neoplasias mamárias por cada 10 000 

animais (Egenvall, Bonnett, Ohagen, Olson, Hedhammar & Euler, 2005). Neste estudo, 

também foi referido um aumento na incidência de neoplasias mamárias com a progressão 

da idade, verificando-se uma incidência de 1% aos 6 anos; 6% aos 8 anos e 13% aos 10 

anos. A idade média de manifestação neoplásica ronda os 10 a 11 anos, sendo rara em 

cães jovens com menos de 4 anos (Lana, Rutteman & Withrow, 2007). As raças mais 

predispostas são o Caniche, o Cocker Spaniel, o Spaniel Inglês, o Spaniel Britânico, o Setter 

Inglês, o Fox Terrier e o Boston Terrier (Chun  Garrett, 2010). Relativamente ao 

comportamento biológico das neoplasias, aproximadamente 35% a 50% são malignas 

(Chun  Garrett, 2010). Segundo um estudo retrospectivo recente (Sontas, Ozyogurtcu, 

Gurel & Ekici, 2009), realizado na Turquia, sobre uma amostra de 155 cadelas com 

neoplasia mamária, 50% dos animais pertenciam à raça Caniche, 7% eram Cockers 

Spaniels, 6% eram raças cruzadas e 4% eram Boxers. Neste mesmo estudo, da totalidade 

das neoplasias analisadas, 12% eram benignas e 78% eram malignas. Outro estudo, parece 

demonstrar uma diferença entre as incidências de neoplasias malignas em raças pequenas 

comparativamente às raças grandes, observando-se que numa amostra de 101 neoplasias, 

25% das neoplasias malignas pertenciam a cadelas de raças pequenas e 58% a cadelas de 

raças grandes (Lana et al., 2007). Comparando com o risco de cadelas inteiras, sabe-se que 

o risco de desenvolvimento de neoplasias mamárias em cadelas ovariohisterectomizadas 

antes do primeiro cio é de 0.05%, depois do primeiro cio mas antes do segundo é de 8% e 
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após o segundo cio aumenta para 26%. A esterilização tardia não diminui o risco de 

desenvolvimento de neoplasias malignas, mas parece reduzir o risco de neoplasias 

benignas (Lana et al., 2007). Nos felídeos, as neoplasias mamárias representam o terceiro 

grupo de neoplasias mais comum (depois das neoplasias hematopoiéticas e da pele). 

Representam cerca de 17% da totalidade das neoplasias em gatas e em machos 

representam menos de 1% a 5% da totalidade das neoplasias mamárias nesta espécie. Ao 

contrário do que acontece na espécie canina, nos felinos mais de 85% das neoplasias 

mamárias são malignas. Parece existir uma predisposição rácica para siameses e 

domésticos. A raça siamesa parece ter duas vezes mais risco no desenvolvimento de 

neoplasias mamárias comparativamente a qualquer outra raça felina. As neoplasias 

mamárias estão registadas em felinos desde os 9 meses até aos 23 anos de idade, sendo a 

idade média da primeira apresentação entre os 10 e os 12 anos (Lana et al., 2007). Um 

estudo realizado em 91 gatas ovariohisterectomizadas, demonstrou que gatas 

ovariohisterectomizadas antes dos 6 meses têm uma redução no risco de desenvolvimento 

de neoplasias mamárias na ordem dos 91% e a redução do risco é de 86% em gatas 

ovariohisterectomizadas antes do ano de idade (Overley, Shofer, Goldschmidt, Sherer  

Sorenmo, 2005). 

 

1.8. APARELHO REPRODUTOR FEMININO 

As neoplasias ováricas são pouco frequentes. Uma das razões para explicar este facto, 

pode ser a esterilização das fêmeas numa idade precoce. Representam 1.2% e 3.6% de 

todas as neoplasias em cadelas e gatas, respectivamente (Dobson  Morris, 2001). As 

neoplasias dos ovários podem ser divididas, com base nas células de origem, em três 

categorias: do epitélio superficial, das células germinativas e das células do estroma (Klein, 

2007). As neoplasias do epitélio superficial (adenomas, adenocarcinomas) são mais 

frequentes entre os 4 e os 15 anos (10 anos de idade média) e parece existir um risco 

aumentado na raça Pointer. O teratoma, neoplasia de células germinativas, está referido em 

cadelas com idades compreendidas entre os 20 meses e os 9 anos, contudo a maioria surge 

numa idade igual ou inferior a 6 anos. A neoplasia das células do estroma mais comum é o 

tumor das células da granulosa, que surge em fêmeas entre os 14 meses e os 16 anos e a 

raça com maior risco é o Bulldog Inglês. Num estudo recente, as raças mais afectadas pelas 

neoplasias ováricas em geral, foram o Boxer, o Pastor Alemão e o Yorkshire Terrier (Klein, 

2007). Em gatas, a idade média é de cerca de 7 anos, mas podem surgir entre os 2 meses e 

os 20 anos (Klein, 2007). As neoplasias uterinas são raras em cadelas e em gatas, 

representando 0.3% a 0.4% e 0.2% a 1.5% de todas as neoplasias, respectivamente. Estas 

neoplasias surgem mais frequentemente em animais de meia-idade a velhos e não há 

predisposição de raça (Klein, 2007). As neoplasias da vagina e da vulva (figura 7) são as 

neoplasias mais frequentes do aparelho reprodutor feminino canino (excluindo a glândula 
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mamária), representando 2.4% a 3% da totalidade das 

neoplasias (Klein, 2007). A maioria das neoplasias é 

benigna, tem origem no tecido muscular liso (leiomiomas) 

e surge mais frequentemente em cadelas inteiras nulíparas 

entre os 2 e os 18 anos, numa idade média de 11 anos. O 

Boxer parece ser a raça com maior risco de 

desenvolvimento de neoplasias vaginais e vulvares (Klein, 

2007). As cadelas também podem ser afectadas pelo 

tumor venéreo transmissível. Esta neoplasia afecta 

principalmente fêmeas jovens, sexualmente activas ou 

reprodutoras. Na espécie felina, as neoplasias da vagina e 

da vulva são raras, mas existem casos referidos em 

fêmeas inteiras e de idade mais avançada. (Dobson  

Morris, 2001). 

 

1.9. APARELHO REPRODUTOR MASCULINO 

Em gatos, as neoplasias do aparelho reprodutor masculino são extremamente raras. Em 

cães machos, inteiros, os testículos são o segundo local mais frequente de desenvolvimento 

de neoplasias, representando cerca de 90% de todas as neoplasias que afectam o aparelho 

reprodutor masculino. Existem diversos tipos de neoplasias testiculares, sendo os mais 

frequentes os seminomas, os sertolinomas e os leydigomas. Também podem surgir, mais 

raramente, teratomas. Cerca de 40% dos cães têm mais do que um tipo de neoplasia na 

altura do diagnóstico (Fan  Lorimier, 2007). Os seminomas e os sertolinomas surgem com 

maior frequência em animais criptorquídeos e são mais diagnosticados numa idade média 

de 10 anos, contudo o risco começa a aumentar a partir dos 4 anos (Mysore  Sabatino, 

2007). Parece existir predisposição rácica para o Boxer, Pastor Alemão, Galgo Afegão, 

Weimaraner e Pastor das Shetland (Mysore  Sabatino, 2007). As neoplasias prostáticas 

são pouco comuns em cães, tendo uma prevalência de 0.2% a 0.6%, com base em estudos 

necrópsicos. A maioria das neoplasias da próstata tem origem epitelial, sendo o 

adenocarcinoma o tipo mais comum. Os carcinomas prostáticos surgem mais 

frequentemente em cães velhos, sendo a idade média de diagnóstico de 10 anos (Fan  

Lorimier, 2007). Existem outras regiões do aparelho reprodutor masculino, como o pénis e o 

prepúcio que podem ser afectadas por diversas neoplasias, incluindo, o carcinoma de 

células escamosas, o tumor venéreo transmissível, o mastocitoma, o linfoma, o 

plasmocitoma, etc. As duas neoplasias que afectam o osso peniano mais frequentemente 

são o fibroma ossificante e o osteossarcoma (Fan  Lorimier, 2007). Enquanto que a 

maioria das neoplasias do pénis e do prepúcio surge em animais mais velhos, o tumor 

Figura 7. Fibroleiomioma da 

vagina que se projecta para 

fora dos limites da vulva. 

(Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010) 
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venéreo transmissível é mais frequente em cães jovens, sexualmente activos, reprodutores 

ou cães vadios (Dobson  Morris, 2001). 

 

1.10. APARELHO URINÁRIO 

RINS E URETERES: As neoplasias primárias são 

pouco comuns em cães e gatos, representando, 

respectivamente, cerca de 2% e 2.5% de todas as 

neoplasias. As neoplasias metastáticas são mais 

comuns. A maioria das neoplasias primárias é maligna 

(Knapp, 2007). O linfoma (figura 8) é a neoplasia renal 

mais comum no gato. Nos felinos, a idade média de 

diagnóstico é de 6 anos e não há predisposição de 

raça ou sexo (Chun  Garrett, 2010). Em cães, as 

neoplasias primárias mais comuns têm origem epitelial (carcinoma ou adenocarcinoma). A 

idade média para o seu aparecimento é de 9 anos e afecta mais machos do que fêmeas, 

num ratio 1.5:1 (Chun  Garrett, 2010). Os nefroblastomas afectam animais mais jovens, 

numa idade média de 4 anos. As neoplasias dos ureteres são extremamente raras mas 

podem surgir carcinomas das células de transição, leiomiomas ou leiomiossarcomas; 

podendo ainda ocorrer extensões directas de neoplasias que afectem a pélvis renal ou a 

bexiga (Dobson  Morris, 2001). 

BEXIGA E URETRA: As neoplasias da bexiga são pouco comuns nas duas espécies, 

representando menos de 1% e 0.5% de todas as neoplasias caninas e felinas, 

respectivamente (Dobson  Morris, 2001). O carcinoma das células de transição (CCT) é a 

neoplasia mais comum em ambas as espécies. Esta neoplasia, afecta mais frequentemente 

gatos de meia-idade e machos. Na espécie canina, há uma maior predisposição para 

fêmeas, com idade média de 10 anos e de raças pequenas como o West Highland White 

Terrier, o Beagle, o Teckel e o Pastor das Shetland (Knapp, 2007). A raça Terrier Escocês 

apresenta um risco superior para o desenvolvimento do CCT (Fossum, 2007a). As 

neoplasias da uretra são raras e na sua maioria são malignas, sendo as mais frequentes o 

CCT e o carcinoma de células escamosas (Fossum, 2007a). 

 

1.11. REGIÃO OCULAR 

A região ocular não é um local comum para o desenvolvimento de neoplasias no cão e no 

gato, representando cerca de 0.87% e 0.34% de todas as neoplasias, respectivamente. As 

pálpebras são o local mais frequente para a ocorrência de neoplasias, sendo na sua maioria 

benignas (Dobson  Morris, 2001). Em gatos, as neoplasias das pálpebras e da conjuntiva 

são menos comuns do que no cão, mas parece existir uma certa incidência de neoplasias 

malignas, especialmente o carcinoma de células escamosas (Dobson  Morris, 2001). As 

Figura 8. Linfoma renal num cão. 

(Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010) 
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neoplasias oculares e da terceira pálpebra são raras nas duas espécies. Parece existir 

predisposição das raças Boxer, Collie, Weimaraner, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, 

Beagle, Husky Siberiano e Setter Inglês para neoplasias das pálpebras, terceira pálpebra e 

córnea. Cadelas com uma idade média de 11 anos da raça Weimaraner e outras raças 

grandes como o Pastor Alemão têm maior predisposição para os melanomas conjuntivais 

(Dubielzig  Miller, 2007).  As neoplasias das glândulas de Meibomius são comuns no cão, 

representando 60% das neoplasias das pálpebras, mas são raras nas restantes espécies 

(Dobson  Morris, 2001).  Podem ser afectados cães entre os 3 e os 15 anos, mas o pico de 

incidência encontra-se entre os 6 e os 11 anos (Goldschmidt  Hendrick, 2002). Podem 

ainda surgir melanomas benignos com uma incidência de 17% relativamente à totalidade de 

neoplasias palpebrais caninas e papilomas de células escamosas (11%). Os restantes tipos 

de neoplasias contabilizam cerca de 10% do total de neoplasias palpebrais caninas. O 

carcinoma de células escamosas representa dois terços das neoplasias das pálpebras e da 

terceira pálpebra da espécie felina, surgindo com maior frequência na pálpebra inferior e no 

canto medial de gatos brancos (Dubielzig  Miller, 2007). As neoplasias da órbita são raras, 

mas constituem a maior causa de doença neste local. Existem diversas neoplasias que 

podem afectar esta área, como o fibrossarcoma, o mastocitoma, o osteossarcoma ou o 

carcinoma de células escamosas, sendo a maioria maligna. O melanoma (figura 9) e o 

linfoma são as neoplasias mais importantes do globo ocular nas duas espécies. Neoplasias 

primárias da coróide (figura 10) e da retina são raras (Dobson  Morris, 2001).  

 

Figura 9. Melanoma epibulbar  

(Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010) 

 

Figura 10. Adenocarcinoma do corpo ciliar 

(Atlas de Anatomia Patológica Veterinária, 

2010) 

 

 

1.12. SISTEMA NERVOSO 

As neoplasias intracranianas parecem ser mais comuns em cães do que em qualquer outra 

espécie doméstica. A incidência anual referida das neoplasias intracranianas é de 14.5 em 

100 000 indivíduos na espécie canina e de 3.5 em 100 000 indivíduos na espécie felina. Em 

cães, as neoplasias mais frequentes são os gliomas (astrocitoma e oligodendroglioma) 

(figura 11) e os meningiomas (LeCouteur  Withrow, 2007). Num estudo desenvolvido com 

base numa amostra de 173 neoplasias intracranianas primárias caninas, verificou-se que 

45% eram meningiomas, 17% eram astrocitomas, 14% eram oligodendrogliomas, 7% eram 
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neoplasias do plexo coróide e 4% eram linfomas 

(Snyder, Shofer, Winkle  Massicotte, 2008). Não 

se verifica predisposição de sexo ou idade, apesar 

de surgirem com maior frequência em animais com 

mais de 5 anos. Parece existir alguma 

predisposição rácica. As raças braquicefálicas 

parecem ter maior risco para as neoplasias das 

células da glia e o meningioma parece ser mais 

frequente nas raças dolicocefálicas. As raças mais 

representadas incluem o Boxer, o Golden Retriever, 

o Pinscher de Doberman, o Terrier Escocês e o 

Antigo cão de Pastor Inglês (LeCouteur  Withrow, 

2007).  Na espécie felina, a neoplasia primária mais frequente é o meningioma e os gatos 

machos mais velhos parecem ser os mais susceptíveis (LeCouteur  Withrow, 2007). As 

neoplasias que afectam a medula espinhal podem ser classificadas em extradurais, 

intradurais-extramedulares e intramedulares. As neoplasias extradurais compreendem cerca 

de 50% de todas as neoplasias desta região, enquanto que as neoplasias intradurais-

extramedulares e intramedulares representam, respectivamente, 30% e 15% (LeCouteur  

Withrow, 2007). A neoplasia canina mais comum nesta região é o meningioma, que surge 

mais frequentemente a nível cervical. As neoplasias intradurais-extramedulares são mais 

frequentes em cães jovens entre os 6 meses e os 3 anos de idade. O hemangiossarcoma é 

a neoplasia secundária canina mais comum da medula espinhal (LeCouteur  Withrow, 

2007). Na espécie felina, as neoplasias da medula espinhal são raras, com excepção do 

linfoma. Nesta espécie, os segmentos torácico e lombar da medula espinhal parecem ser os 

mais afectados. A maioria dos gatos com linfoma espinhal é jovem, com uma idade média 

de 2 anos, contudo esta neoplasia foi referida em animais com idade entre os 2 e os 8 anos 

(LeCouteur  Withrow, 2007). 

 

1.13. TECIDO HEMATOPOIÉTICO 

As neoplasias hematopoiéticas são mais comuns na espécie felina do que na canina. O 

linfoma é a neoplasia mais representativa tanto no gato como no cão (Dobson  Morris, 

2001). As neoplasias hematopoiéticas são o terceiro grupo mais comum do total de 

neoplasias caninas, representando 8-9% de todas as neoplasias malignas. O linfoma 

representa 80% a 90% das neoplasias hematopoiéticas e 5% a 7% de todas as neoplasias 

caninas (Dobson  Morris, 2001). A incidência anual está estimada em 13 a 24 casos por 

100 000 cães, sendo a incidência anual por idades de 1.5 por 100 000 casos em cães com 

menos de 1 ano e 84 por 100 000 casos em cães com idades entre os 10 e os 11 anos (Vail 

 Young, 2007). O linfoma afecta principalmente cães de meia-idade a velhos, com uma 

Figura 11. Astrocitoma no hemisfério 

esquerdo de uma cadela Grande 

Dinamarquês com 2 anos. 

(Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010) 
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idade média entre os 6 e os 9 anos. Apesar da maioria dos estudos não demonstrar 

predisposição de sexo, um risco menor tem sido referido em fêmeas inteiras. As raças 

caninas mais predispostas são o Boxer, o Bullmastiff, o Basset Hound, o São Bernardo, o 

Terrier Escocês, o Airedale e o Bulldog; as raças com menor risco são o Teckel e o Lulu da 

Pomerânia (Vail  Young, 2007). Na espécie felina, constitui o grupo mais frequente de 

neoplasias, contabilizando aproximadamente um terço de todas as neoplasias. O linfoma 

representa 50% a 90% de todas as neoplasias hematopoiéticas, com uma incidência anual 

de 200 em 100 000 gatos. O intervalo de idades dos felídeos mais afectados por estas 

neoplasias apresenta dois grupos, o primeiro constituído por animais positivos ao vírus da 

leucemia felina (FeLV), com uma idade média de 1 a 3 anos e o segundo grupo com 

animais FeLV-negativos, com uma idade média de 7 anos. Parece haver predisposição para 

as raças orientais (Dobson  Morris, 2001). Relativamente às leucemias agudas, estas 

representam menos de 10% da totalidade das neoplasias hematopoiéticas. Os cães 

afectados são normalmente, jovens a meia-idade, com uma idade média de 5 a 6 anos, mas 

este processo neoplásico pode surgir desde 1 ano até aos 12 anos de idade. Os machos 

parecem ter maior risco do que as fêmeas, num ratio 3:2, mas não existe predisposição de 

raça. As leucemias crónicas são menos comuns do que as leucemias agudas, surgem em 

animais mais velhos com uma idade média de 9 anos. Na espécie felina, as leucemias são 

mais comuns, representando um terço das neoplasias hematopoiéticas. A leucemia aguda 

também predomina sobre a leucemia crónica. As restantes neoplasias hematopoiéticas são 

muito pouco frequentes (Dobson  Morris, 2001). O timoma é uma neoplasia rara no cão e 

ainda menos comum no gato. Apesar do timo ser mais activo e de maiores dimensões em 

jovens, o timoma surge mais frequentemente em animais mais velhos, entre os 9 (cães) e os 

10 (gatos) anos. Em cães parece existir uma ligeira predisposição das raças médias a 

grandes, como o Pastor Alemão e o Retriever de Labrador. Não existe predisposição de 

sexo. Em gatos, não há predisposição de sexo ou raça (Withrow, 2007b 

 

1.14. SISTEMA CARDIOVASCULAR 

As neoplasias primárias do coração e do pericárdio são pouco comuns em cães e raras em 

gatos. Na espécie canina, o hemangiossarcoma é a neoplasia cardíaca mais comum, para a 

qual o Pastor Alemão é a raça com maior predisposição, seguida do Golden Retriever. As 

neoplasias do corpo aórtico (quemodectomas) são a segunda neoplasia mais comum desta 

região e tendem a ocorrer em indivíduos de raças braquicefálicas (Boxer, Boston Terrier e 

Bulldog Inglês), do sexo masculino, entre os 10 e os 15 anos de idade. Em gatos não há 

predisposição de raça, sexo ou idade, sendo o linfoma a neoplasia mais frequente (Dobson 

 Morris, 2001; Kisseberth, 2007). 
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 2. A ETIOLOGIA DAS NEOPLASIAS 

O desenvolvimento de uma neoplasia (figura 12) é um 

processo multifactorial que envolve a acumulação de 

alterações ou “erros” no genoma celular (Dobson  Morris, 

2001). As etapas que constituem a transformação neoplásica 

ainda não estão completamente esclarecidas mas a alteração 

fundamental consiste numa modificação dos genes 

reguladores do crescimento e da diferenciação celular. Estes 

genes reguladores podem ser activados, sendo denominados 

de oncogenes, ou desactivados, sendo designados de genes 

supressores de tumores ou sofrer alterações nos níveis de 

expressão (Dobson  Morris, 2001). Em algumas situações 

os oncogenes ou os genes supressores de tumores podem 

ser alterados indirectamente por modificações genéticas que 

ocorrem durante as reparações do ADN. Este fenómeno leva 

a que ocorra uma falha no funcionamento normal da 

reparação celular, causando a acumulação de segmentos 

anormais de ADN, alguns dos quais podem ter importância para o crescimento celular 

(Dobson  Morris, 2001). As alterações genéticas podem ocorrer em linhagens de células 

progenitoras e portanto, estar presentes em todas as células derivadas da linhagem celular 

das células progenitoras correspondentes, ou mais frequentemente podem ocorrer 

espontaneamente nas células somáticas, como parte do processo de envelhecimento. A 

acumulação de mutações espontâneas sucede-se muito lentamente, contudo existem 

factores de risco externos que podem acelerar este processo. Desta forma, pode-se afirmar 

que os factores que contribuem para o desenvolvimento das neoplasias são os seguintes: 

eventos genéticos espontâneos, eventos genéticos hereditários (predisposição familiar) e 

estímulos externos (químicos, físicos e biológicos) (Dobson  Morris, 2001). 

 

2.1. FACTORES GENÉTICOS 

A importância dos factores genéticos na origem das neoplasias está actualmente 

comprovada. Desde os anos 50 que se têm desenvolvido inúmeros estudos na tentativa de 

estudar a influência destes factores. Nowell e Rowley documentaram e caracterizaram 

alterações citogenéticas recorrentes e a sua relação com o desenvolvimento de neoplasias. 

Kudson descreveu a existência das predisposições familiares para determinadas neoplasias 

e Leder demonstrou que basta a expressão inapropriada de um único oncogene para surgir 

uma neoplasia no rato (Breen  Modiano, 2007). Até à actualidade tem-se identificado 

centenas de genes que podem actuar como oncogenes e genes supressores de neoplasias. 

Figura 12. Mecanismo de 

formação de uma neoplasia 

 

(Fonte: Portal de oncologia 

Português) 
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2.1.1. EVENTOS GENÉTICOS ESPONTÂNEOS 

A maioria das neoplasias resulta de eventos genéticos espontâneos. Apesar das neoplasias 

espontâneas estarem associadas a animais mais velhos devido ao tempo necessário para 

ocorrer a acumulação de alterações genéticas, há algumas neoplasias que afectam os 

animais jovens, como por exemplo, o histiocitoma cutâneo canino, alguns tipos de linfoma 

felino e alguns sarcomas anaplásicos (Dobson  Morris, 2001).  

À medida que as células se dividem e o ADN se replica, podem ocorrer erros que causam 

alterações no mesmo. Na maioria dos casos, os mecanismos de reparação do ADN actuam 

rapidamente para corrigir essas alterações, mas com o envelhecimento, aumentam os erros 

que não são corrigidos e as mudanças permanentes no ADN acumulam-se nas células. Esta 

acumulação conduz à transformação neoplásica das células (Dobson  Morris, 2001). As 

alterações que podem afectar a função dos genes incluem: 

 Mutação pontual – perda ou substituição de uma base por outra na hélice de ADN. Esta 

alteração pode não ter qualquer efeito ou provocar a produção de uma proteína diferente. 

 Delecção – perda de pequena ou grande quantidade de pares de bases, alterando a 

proteína codificada por esse gene ou interrompendo a sua produção. 

 Amplificação – repetição de sequências do ADN, que pode aumentar o número de cópias 

do gene na sua totalidade ou parcialmente. Contudo, não aumenta necessariamente o 

nível de expressão desse gene. 

As proteínas produzidas a partir do ADN podem estar alteradas num aminoácido, truncadas, 

com expressão aumentada ou mesmo ausente. Existem algumas mutações referidas em 

genes de cães e gatos (Dobson  Morris, 2001) ( Anexo I, tabela 4).  

As alterações no ADN nuclear podem ser devidas a modificações nos cromossomas a nível 

numérico ou estrutural. Alterações nos cromossomas por perda ou adição de sequências 

modificam o conteúdo total de ADN e o número de cópias dos genes presentes nesses 

mesmos cromossomas. Este facto pode reduzir ou amplificar a expressão de determinados 

genes no interior da célula. Alterações na estrutura dos cromossomas incluem delecção, 

inserção, inversão, translocação ou amplificação local de determinadas regiões, afectando a 

expressão dos genes nestes locais. Uma alteração comum nas neoplasias caninas é a 

redução do número de cromossomas devido à sua fusão, com formação de cromossomas 

de maiores dimensões (Dobson  Morris, 2001). 

2.1.2. EVENTOS GENÉTICOS HEREDITÁRIOS 

Em humanos, já foram identificadas predisposições familiares para alguns tipos de 

neoplasias. A principal causa são alterações nos genes supressores de neoplasias como 

por exemplo no gene Rb, o que aumenta a predisposição para o retinoblastoma, uma 

neoplasia que afecta o olho de crianças; ou no gene p53 que se encontra alterado numa 

grande quantidade de neoplasias (Dobson  Morris, 2001). Os genes supressores de 

neoplasias actuam de forma recessiva, isto é, necessitam que os dois alelos estejam 



Inês Salvado        Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 
 

21 

inactivos para que a actividade do gene não se manifeste. Uma cópia alterada do gene é 

herdada, estando presente ao nascimento e a segunda cópia do gene modifica-se ou é 

perdida durante a vida do indivíduo. Este fenómeno normalmente ocorre mais rapidamente 

do que se um indivíduo tivesse que perder as duas cópias do gene através de 

acontecimentos espontâneos. Por este motivo, em famílias predispostas, as neoplasias 

surgem numa idade mais precoce comparativamente à população em geral. Nos animais 

domésticos ainda não foram identificados genes específicos que se incluam neste grupo, 

contudo existem raças que parecem ter predisposição para algumas neoplasias, como os 

sarcomas (Dobson  Morris, 2001) (Anexo I, tabela 5). 

 

2.2. FACTORES EXTERNOS 

2.2.1. FACTORES QUÍMICOS 

Existem diversos factores químicos que podem aumentar a probabilidade do aparecimento 

de neoplasias. A maior dificuldade na compreensão deste tema é que muitas substâncias 

químicas encontram-se na sua forma inactiva até serem activadas no organismo do animal. 

Por este motivo, os efeitos podem diferir entre espécies (Dobson  Morris, 2001).  

O fumo de tabaco é um dos factores químicos sujeito a inúmeros estudos na tentativa de se 

comprovar se há relação com a incidência de neoplasias nos animais domésticos. Os 

estudos realizados em cães não demonstram qualquer relação significativa entre o fumo de 

tabaco e a incidência de neoplasias. Pelo contrário, em gatos expostos a fumo de tabaco 

parece que o risco relativo para o desenvolvimento de linfomas aumenta em 2.4 

comparativamente a gatos não expostos. Relativamente ao carcinoma de células 

escamosas oral felino, o mesmo estudo demonstra que os gatos expostos apresentam o 

dobro do risco de desenvolverem esta neoplasia comparativamente a gatos não expostos. 

Contudo estes últimos resultados não foram estatisticamente significativos (Henry, 2007).  

Os pesticidas, os herbicidas e os insecticidas têm sido sujeitos a diversos estudos, nenhum 

deles comprovando a relação entre o seu uso e o desenvolvimento de neoplasias nos 

animais domésticos. A única excepção é um estudo realizado em Terriers Escoceses, raça 

predisposta para o desenvolvimento de CCT da bexiga (Bonney, Dawson, Glickman, Knapp 

 Raghavan, 2004). Este estudo, demonstra uma associação entre o uso de herbicidas em 

jardins e relvados e um aumento do risco de desenvolvimento de CCT em cães desta raça.  

O uso prolongado de agentes quimioterapêuticos para o tratamento de neoplasias malignas 

pode levar ao desenvolvimento de neoplasias secundárias se o animal sobreviver o tempo 

suficiente (Dobson  Morris, 2001). Um exemplo é a ciclofosfamida, um agente citotóxico 

alquilante, que está implicada no desenvolvimento de neoplasias na bexiga em cães. Um 

efeito secundário descrito durante a utilização desta substância é a cistite hemorrágica, que 

pode surgir devido ao efeito irritante da acroleína, um metabolito da ciclofosfamida, sobre a 

mucosa da bexiga. Embora a etiologia específica ainda seja desconhecida, pensa-se que a 
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inflamação crónica secundária à exposição da acroleína, seja um factor predisponente para 

a formação de neoplasias da bexiga, em alguns animais (Henry, 2007).  

Outros estudos demonstraram diferenças entre a incidência de neoplasias em cães que 

vivem em regiões urbanas comparativamente a regiões rurais. Parece existir um aumento 

da incidência de linfoma, carcinoma de células escamosas da amígdala e carcinoma nasal 

nas regiões urbanas. Contudo, as causas específicas para estas diferenças ainda não estão 

esclarecidas (Dobson  Morris, 2001; Henry, 2007). 

 

2.2.2. FACTORES FÍSICOS 

Existem diversos factores físicos ou ambientais que podem influenciar o desenvolvimento de 

neoplasias como por exemplo, o trauma e a inflamação crónica, corpos estranhos, próteses 

ortopédicas e a radiação,. 

2.2.2.1. TRAUMA E INFLAMAÇÃO CRÓNICA 

A inflamação crónica pode levar a mutações que provocam a transformação neoplásica dos 

tecidos. São exemplos de trauma ou inflamação, o tecido cicatricial após procedimentos 

cirúrgicos, queimaduras térmicas ou químicas, locais de fractura ou na proximidade de 

próteses plásticas ou metálicas. Na maioria dos casos, a transformação neoplásica surge 

após períodos de alguns anos. O desenvolvimento de sarcomas em locais de trauma ou 

inflamação prévia está documentado, apesar de ocorrerem muito raramente. Estão 

documentados, sarcomas oculares em canídeos e felídeos associados a trauma na córnea 

ou a inflamação ocular crónica (Dobson  Morris, 2001). Por este motivo, a presença de 

corpos estranhos, ou a introdução de material estranho como próteses ou vacinas podem 

induzir a estimulação crónica dos tecidos e provocar a sua transformação neoplásica. Na 

Europa e América do Norte começou-se a referir, na espécie felina, uma possível 

associação entre o aparecimento de sarcomas e a vacinação contra a Raiva e o FeLV, com 

vacinas inactivadas, pois muitas destas neoplasias surgiam nos locais de inoculação das 

vacinas, principalmente no espaço inter-escapular (Dobson  Morris, 2001; Henry, 2007). 

Estas neoplasias surgem mais frequentemente em animais jovens, apesar de poderem 

surgir em qualquer idade. Histologicamente, estas neoplasias são fibrossarcomas mas com 

uma maior percentagem de pleomorfismo celular e necrose central. Verifica-se ainda, que 

muitos macrófagos periféricos contêm o adjuvante vacinal. Alguns autores defendem que a 

probabilidade de desenvolvimento dos sarcomas aumenta com a inoculação de múltiplas 

vacinas no mesmo local (Henry, 2007). Na América do Norte foram estabelecidas 

recomendações para a vacinação, nomeadamente, locais específicos para esta, evitar a 

administração simultânea de inoculações no mesmo local e a manutenção de um registo 

actualizado dos locais de injecção para cada animal (Henry, 2007).  
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Estão referidos casos de neoplasia esofágica em cães, 

em locais endémicos do parasita Spirocerca lupi (África, 

Israel e sudeste dos E.U.A.). Quando o parasita chega 

ao esófago, através da aorta, o organismo reage 

formando nódulos inflamatórios (figura 13). Estas lesões 

são muito vascularizadas, rodeadas por fibroblastos e 

contêm na sua área central os ovos do parasita. À 

medida que a lesão progride, a vascularização diminui e 

os fibroblastos tornam-se cada vez mais numerosos e 

activos. Com a cronicidade da lesão pode ocorrer a sua 

transformação neoplásica em fibrossarcoma ou 

osteossarcoma (Dobson  Morris, 2001). 

2.2.2.1. RADIAÇÃO 

A radiação pode ser dividida em duas categorias principais, a radiação ionizante (como por 

exemplo a radiação X, gama e beta) e a radiação ultravioleta. A radiação ionizante actua a 

nível celular de forma directa causando erros na replicação do ADN, e de forma indirecta 

através da formação de radicais livres de oxigénio (Cullen et al., 2002). Embora os principais 

efeitos ocorram a nível do ADN, também podem ocorrer alterações na formação do ARN e 

de proteínas. Por este motivo, a exposição a radiação para diagnóstico ou terapêutica deve 

ser restrita ao necessário. Num estudo, a radioterapia foi relacionada com o 

desenvolvimento de sarcomas em cães (McEntee, Page, Théon, Erb & Thrall, 2004). Em 10-

20% dos casos analisados, verificou-se o desenvolvimento de sarcomas após sessões de 

radioterapia em carcinoma de células basais ou epúlides acantomatosas na cavidade oral 

de cães (Dobson  Morris, 2001). Estas neoplasias surgem em média 5 a 8 anos após as 

sessões de radioterapia (Henry, 2007). Outra radiação bastante importante é a radiação 

solar, especialmente os raios ultravioletas (UV). A exposição prolongada a radiação UV 

pode resultar em eritema, alopécia, descamação ou a dermatose solar devido aos seus 

efeitos ionizantes. Esta inflamação crónica pode ser uma das causas do aumento da 

incidência de neoplasias cutâneas como o carcinoma de células escamosas, principalmente 

em zonas de pele pouco pigmentadas ou membranas mucosas não pigmentadas. Esta 

neoplasia é bastante frequente em gatos de coloração total ou parcialmente branca e afecta 

principalmente a região nasal, lábios, região peri-ocular, pavilhões auriculares e face ventral 

do abdómen. A radiação UV também parece estar associada a hemangiossarcoma e a 

carcinoma de células escamosas cutâneos em cães (Dobson  Morris, 2001; Henry, 2007). 

 

Figura 13. Spirocerca lupi em 

esófago de cão (órgão fixado) 

(Atlas de Anatomia Patológica 

Veterinária, 2010). 
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2.2.3. FACTORES BIOLÓGICOS 

2.2.3.1. HORMONAS 

As hormonas podem influenciar o desenvolvimento e a progressão das neoplasias. As 

neoplasias que afectam a glândula mamária, o útero, os ovários, a próstata e os testículos 

surgem em tecidos que são influenciados por hormonas. Algumas hormonas estimulam a 

replicação celular e por este motivo, podem aumentar o número de células que já continham 

algumas alterações genéticas, predispondo à sua transformação maligna. O estrogénio e 

em menor grau a progesterona, influenciam o desenvolvimento de neoplasias mamárias em 

cadelas e gatas (Dobson  Morris, 2001). Nos E.U.A., as neoplasias mamárias são as 

neoplasias mais comuns em cadelas inteiras, afectando anualmente, aproximadamente 260 

em 100 000 cadelas (Henry, 2007). A ovariohisterectomia precoce, antes do primeiro ou 

segundo cios, elimina as flutuações hormonais, reduzindo significativamente o risco de 

desenvolvimento deste tipo de neoplasia. O risco de desenvolvimento de neoplasia mamária 

é de quase 0% em cadelas ovariohisterectomizadas antes do primeiro cio e de 8% antes do 

segundo cio. Nas cadelas, cerca de 50% das neoplasias mamárias são benignas. Em gatas 

ovariohisterectomizadas antes dos 6 meses, o risco de desenvolvimento de neoplasia 

mamária é sete vezes menor comparativamente a gatas inteiras (Henry, 2007). O estrogénio 

também influencia o desenvolvimento de fibromas vaginais benignos em cadelas e a 

ovariohisterectomia é normalmente necessária para evitar recidivas. Em cães machos, a 

testosterona é responsável pelo surgimento de neoplasias na região perianal, como os 

adenomas das glândulas hepatóides, e a orquiectomia é aconselhável para prevenir o risco 

de novas recidivas pois os adenomas são considerados androgéneo-dependentes (Dobson 

 Morris, 2001). Pelo contrário, os adenocarcinomas perianais, surgem em cães machos 

inteiros e orquiectomizados em igual proporção. Existem outras neoplasias que afectam os 

machos, como o carcinoma prostático, que não são afectadas pela secreção de testosterona 

(Henry, 2007). 

2.2.3.2. VÍRUS 

Os vírus capazes de promover a formação de neoplasias denominam-se vírus oncogénicos. 

Este grupo de vírus inclui algumas famílias de vírus de ADN e uma classe de vírus de ARN 

conhecida como retrovírus (Argyle, 2003). Os vírus podem influenciar o desenvolvimento 

das neoplasias por duas vias, ou afectam directamente o ADN celular ou aumentam a 

velocidade de replicação celular de modo a que as alterações espontâneas ocorram tão 

rápido que os mecanismos de reparação celular não têm capacidade para as corrigir 

(Dobson  Morris, 2001). Os vírus que induzem neoplasias têm a capacidade de integrarem 

o seu ADN ou ARN no genoma da célula hospedeira. Alguns vírus contêm genes 

específicos, os oncogenes, capazes de promover a transformação maligna quando 

expressos no genoma da célula hospedeira. Outros vírus, através de processos de 

integração, activam a expressão de genes da célula hospedeira, promovendo a inactivação 
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ou sobre-expressão de determinados genes. O resultado final é a transformação celular ou o 

descontrolo do crescimento celular (Macy, 2007). Os vírus de ADN capazes de provocar 

neoplasias nos canídeos e felídeos domésticos são pouco frequentes, entre eles encontra-

se o papilomavírus. Este vírus provoca o aparecimento de papilomas nos epitélios do cão e 

do gato, principalmente na cavidade oral, na região ocular e na pele (Macy, 2007). Os 

papilomas surgem devido às interacções dos vírus com o sistema imunitário do animal e na 

maioria dos casos são auto-limitantes, desaparecendo em 4 a 6 meses se estiverem na 

mucosa bucal ou em 6 meses a 1 ano se tiverem localização cutânea (Macy, 2007). Os 

retrovírus afectam fundamentalmente os gatos e incluem o vírus da leucemia felina (FeLV), 

o vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o vírus do sarcoma felino (FeSV). O FeLV tem a 

capacidade de provocar a formação de algumas neoplasias hematopoiéticas no gato. Mais 

de 70% dos gatos com neoplasia hematopoiética não linfóide (doença mieloproliferativa) ou 

com linfoma espinhal, mediastínico, ocular ou renal são positivos para este vírus. Pelo 

contrário, gatos com linfoma de células grandes com granulações ou linfoma da cavidade 

nasal ou digestivo, são frequentemente FeLV-negativos (Macy, 2007). O FIV não é um vírus 

verdadeiramente oncogénico, mas como influencia o sistema imunitário do hospedeiro 

causando severa imunodepressão, diminui a sua capacidade para combater as células 

neoplásicas. As neoplasias mais frequentes nestes gatos são o linfoma, a leucemia 

mielóide, as doenças mieloproliferativas e alguns carcinomas e sarcomas. Os linfomas 

associados ao FIV são normalmente, extranodais e ocorrem em gatos velhos (Macy, 2007). 

O vírus do sarcoma felino (FeSV) é um vírus recombinante que se forma pela interacção do 

ARN do vírus FeLV com oncogenes endógenos do genoma felino. Esta recombinação causa 

alteração nos fibroblastos, promovendo o aparecimento de fibrossarcomas. Estes sarcomas 

são raros, menos de 2% de todos os fibrossarcomas felinos, e só surgem em gatos jovens 

(normalmente com menos de 3 anos de idade), FeLV positivos. Estas neoplasias são 

normalmente multicêntricas e caracterizam-se pelo aparecimento de inúmeros nódulos 

subcutâneos espalhados pelos membros e tronco, que podem metastizar para os órgãos 

internos (Macy, 2007). 

 

2.3. INFLUÊNCIA DA IDADE NA INCIDÊNCIA DAS NEOPLASIAS 

Verifica-se um aumento significativo na frequência das neoplasias à medida que os animais 

envelhecem, principalmente no último terço da vida. Existem muitas explicações para este 

facto, entre elas, a acumulação de defeitos genéticos a nível celular ao longo do tempo, a 

diminuição da função imunológica e um maior tempo de latência entre a transformação 

maligna de uma célula e o aparecimento de neoplasias clinicamente detectáveis. Contudo, 

existe também um pico de incidência de neoplasias em animais jovens. Os mastocitomas e 

os histiocitomas são também, neoplasias relativamente comuns em cães jovens. Em gatos 

jovens, a neoplasia linfóide é a mais frequente (Cullen et al., 2002). 
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3. BIOLOGIA DAS NEOPLASIAS E PROCESSO DE METASTIZAÇÃO 

As células dos organismos multicelulares organizaram-se em sociedades especializadas 

que cooperam para promover a sobrevivência do indivíduo. Segundo este modelo, a divisão, 

a proliferação e a diferenciação celular são controladas de forma a criar um ambiente 

estável entre o nascimento e a morte natural das células. Alterações nos mecanismos de 

homeostasia podem provocar uma proliferação celular descontrolada ou ausência de 

resposta aos mecanismos de morte celular. Estes fenómenos promovem a transformação 

maligna de células normais (Argyle, 2003). 

3.1. O CICLO CELULAR 

O ciclo celular (figura 14) é o conjunto de 

fenómenos metabólicos, pelos quais uma 

célula passa, desde a sua formação por 

mitose até ao fim da mitose seguinte. Divide-

se em duas etapas principais, a interfase e a 

fase mitótica. Na interfase ocorre a duplicação 

do material genómico e a produção intensa de 

ARN, proteínas e lípidos fundamentais ao 

funcionamento celular. A interfase é 

constituída por três fases: o intervalo G1, a fase S e o intervalo G2. No intervalo G1, 

sintetizam-se proteínas, enzimas e ARN, verifica-se também a formação de organitos 

celulares. Na fase S, ocorre replicação do ADN nuclear. No intervalo G2 são sintetizadas 

moléculas necessárias à divisão celular. A fase mitótica é constituída pela cariocinese 

(divisão do núcleo) e pela citocinese (divisão do citoplasma). As células que estão em 

repouso encontram-se entre a fase M (mitose) e a fase G1 do ciclo celular, num estado 

quiescente denominado G0 (Argyle  Khanna, 2007). 

3.2. RESPOSTA CELULAR À LESÃO DO ADN 

Quando as células estão sujeitas a factores de risco como por exemplo radiação, lesão 

celular ou diminuição no teor de oxigénio, podem responder de três formas, ou interrompem 

o seu ciclo celular, ou entram em apoptose (morte celular programada) ou seguem ambas 

as vias. Durante o ciclo de uma célula existem pontos onde os sistemas de sobrevivência 

são activados de modo a detectar e corrigir as lesões no ADN. Um exemplo destes sistemas 

de sobrevivência é o gene p53, um gene supressor de neoplasias, que desempenha um 

papel importante na manutenção da estabilidade genómica e integra uma via de resposta 

celular contra alguns factores de risco acima descritos (radiação gama e UV, agentes 

químicos e stress oxidativo) (Argyle  Khanna, 2007). 

3.3. TRANSFORMAÇÃO NEOPLÁSICA DE UMA CÉLULA NORMAL 

As células neoplásicas são reconhecidas fenotipicamente pelo seu padrão de crescimento 

alterado e pela ausência de resposta aos mecanismos de regulação celular (Argyle  

Figura 14. O ciclo celular  

(adaptado de Secko, 2003) 
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Khanna, 2007). A transformação neoplásica de uma célula, implica a acumulação de 

mutações no seu genoma. Pensa-se que são necessárias pelo menos, 5 a 6 mutações para 

que uma célula sofra transformação neoplásica e adquira as seguintes características: auto-

suficiência em factores de crescimento, insensibilidade a factores de inibição do 

crescimento, capacidade de evasão à apoptose, potencial de replicação ilimitado, 

capacidade de angiogénese autónoma, capacidade de invasão e metastização (no caso das 

neoplasias malignas). Em poucos casos, uma mutação pode conferir a uma célula muitas 

das características acima descritas, mas na maioria dos casos, são necessárias múltiplas 

mutações para adquirir essas mesmas características (Argyle  Khanna, 2007). Apesar de 

existirem diversos factores envolvidos no desenvolvimento das neoplasias e de existirem 

diversos tipos de tecidos que as podem originar, as neoplasias podem ser classificadas em 

dois tipos principais: as neoplasias benignas e as neoplasias malignas (localizadas ou in situ 

e invasivas). As neoplasias benignas crescem localmente e podem ter origem em todos os 

tipos de tecidos do corpo. O significado clínico deste grupo resulta da capacidade de causar 

pressão local, oclusão ou de ocupar espaços em órgãos vitais como o cérebro. As 

neoplasias benignas não metastizam (Argyle, 2003). As neoplasias malignas localizadas (in 

situ), são neoplasias de pequena dimensão que surgem a partir dos epitélios. 

Histologicamente, estas massas são constituídas por células neoplásicas, restritas à 

camada epitelial, sem invasão da membrana basal ou do tecido conjuntivo de suporte. Um 

exemplo, é o carcinoma de células escamosas pré-invasivo que surge na região nasal dos 

gatos (Argyle, 2003). As neoplasias malignas invasivas são neoplasias com capacidade 

invasiva e de metastização nos linfonodos regionais e/ou à distância (Argyle, 2003). 

3.4. PROCESSO DE METASTIZAÇÃO 

O processo de metastização define-se pela disseminação de células neoplásicas para locais 

distantes da neoplasia primária. Nestes novos locais, as células proliferam formando uma 

massa macroscópica. Existem quatro vias principais de metastização: a via linfática, a via 

hematogénea, a via transcelómica e a via por continuidade tecidular. 

3.4.1. VIA LINFÁTICA 

A invasão linfática ocorre principalmente pelas células da periferia da neoplasia. Os vasos 

linfáticos oferecem pouca resistência à invasão pelas células neoplásicas devido a uma 

membrana basal descontínua ou ausente e à ausência de ligações intercelulares estáveis e 

contínuas entre as células endoteliais. As células que entram nos vasos linfáticos podem 

ficar retidas nos linfonodos ou prosseguir e desta forma atingir zonas mais distantes. Esta é 

a via de disseminação mais frequente dos carcinomas (excepto o carcinoma das glândulas 

endócrinas), comparativamente com os sarcomas. Os linfonodos regionais quando se 

encontram aumentados de tamanho não indicam necessariamente metastização. Pode estar 

presente um processo de hiperplasia reactiva, isto é, um aumento de volume de origem não 

neoplásica reversível do tecido linfóide secundário a estimulação antigénica, que provoca 
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um aumento no número de células (normais) do sistema imunitário. Por este motivo, é 

fundamental o exame citológico ou histopatológico dos linfonodos através de citologia ou 

biopsia, respectivamente (Cullen et al., 2002; Fernández, 2004). 

3.4.2. VIA HEMATOGÉNEA  

As células neoplásicas podem entrar 

directamente na corrente sanguínea (figura 

15) por invasão dos vasos sanguíneos ou 

indirectamente pelo sistema linfático, através 

do qual chegam à veia cava pelo ducto 

torácico. Na maioria dos casos, as células 

neoplásicas ficam retidas na primeira rede 

de capilares que encontram. Existem quatro 

vias de metastização por via hematogénea: 

tipo pulmonar, tipo hepática, tipo cava e tipo 

porta. A via de metastização do tipo 

pulmonar é utilizada pelas neoplasias primárias do pulmão, que através dos capilares e 

veias pulmonares chegam ao lado esquerdo do coração (átrio e ventrículo), são dirigidas 

para a aorta e desta para os órgão da grande circulação como os ossos, o fígado e o 

cérebro. A via de metastização do tipo hepático é utilizada pelas neoplasias primárias do 

fígado, que através da veia hepática e da veia cava posterior chegam ao lado direito do 

coração (átrio e ventrículo), são dirigidas para a artéria pulmonar e consequentemente para 

o pulmão. A via da veia cava é mais comum em neoplasias que afectam a glândula 

mamária, a pele, os tecidos moles, o osso e a tiróide (órgãos cujo sangue é drenado por 

veias tributárias das veias cava) e a primeira rede de capilares encontrada é a rede 

pulmonar. A via da veia porta é mais comum em neoplasias gástricas, intestinais, 

pancreáticas e esplénicas (órgãos cujo sangue é drenado por veias tributárias da veia porta) 

e a primeira rede de capilares encontrada é a rede hepática (Cullen et al., 2002; Fernández, 

2004). A maioria dos sarcomas metastiza por via sanguínea, com excepção das neoplasias 

dos órgãos linfóides que metastizam preferencialmente por via linfática. 

3.4.3. VIA TRANSCELÓMICA 

As cavidades torácica e abdominal podem ser o local através do qual o processo de 

metastização ocorre. Nestes locais, as células neoplásicas não necessitam de invadir a 

membrana basal dos vasos sanguíneos, desde que consigam sobreviver na superfície das 

serosas que revestem os órgãos. Os carcinomas pleurais e peritoneais em cães podem 

estar associados a carcinomas pulmonares e ováricos, respectivamente. A metastização 

dos mesoteliomas é na maioria dos casos restrita à cavidade corporal onde se encontram 

(Cullen et al., 2002; Fernández, 2004). 

 

Figura 15. Via de disseminação 

hematogénea de uma neoplasia  

 

(Fonte: Portal de oncologia Português) 
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3.4.4. VIA POR CONTINUIDADE TECIDULAR 

Nesta via, uma neoplasia maligna que se desenvolve num determinado órgão (por exemplo, 

um carcinoma do urotélio da bexiga), invade um órgão que apresente continuidade tecidular 

com a primeira víscera, como por exemplo, as metástases do carcinoma do urotélio na 

próstata (descritos no homem e no cão). 

 

Pensa-se que o processo de metastização só ocorre após se terem realizado diversas 

etapas. Em primeiro lugar é necessário que a neoplasia primária se estabeleça, prolifere e 

resista à apoptose. Posteriormente, uma ou mais células neoplásicas têm que se mobilizar e 

migrar, atravessar a membrana basal dos vasos (excepto no caso dos vasos linfáticos) e 

entrar em circulação, processo denominado por extravasão. Na circulação, as células têm 

que ter a capacidade de evasão ao sistema imunitário e de resistência a um processo 

denominado anoikis, isto é, processo que despoleta a morte celular quando há perda de 

contacto entre as células. Para abandonarem a circulação e invadirem novos tecidos, as 

células neoplásicas têm que se fixar às células endoteliais por meio de receptores, 

atravessar a camada endotelial dos vasos através de fenómenos de diapedese e perfurar a 

membrana basal do endotélio. Os novos locais, que podem ser o órgão alvo de 

metastização ou um local temporário, apresentam um microambiente hostil à sobrevivência 

destas células. Em qualquer um dos casos, pensa-se que as células neoplásicas 

permanecem num período de latência até se deslocarem para a sua localização final. Após 

este período, as células recebem sinais para proliferarem e se necessário, criarem novos 

vasos sanguíneos (angiogénese). Acabam por atingir dimensões significativas. Pensa-se 

que o processo de metastização pode ocorrer a partir da neoplasia primária mas também a 

partir das novas metástases formadas (Argyle  Khanna, 2007). 

 

4. NOMENCLATURA DAS NEOPLASIAS 

O nome de uma neoplasia deve indicar a sua origem histológica e o seu comportamento 

biológico (benigno ou maligno). Contudo, quando se desconhece tais características o nome 

é semidescritivo (Fernández, 2004).  

 

4.1. ORIGEM HISTOLÓGICA 

Todas as neoplasias, benignas ou malignas, têm dois componentes básicos, o parênquima 

neoplásico (constituído pelas células tumorais) e o estroma neoplásico (tecido conjuntivo 

com funções de suporte e nutrição do parênquima neoplásico). Apesar do parênquima 

representar a parte proliferativa da neoplasia e por este motivo determinar o seu 

comportamento e consequências patológicas, o crescimento e a evolução das neoplasias 

estão totalmente dependentes do seu estroma. A vascularização sanguínea é fundamental 

para o suprimento nutricional da neoplasia e o tecido conjuntivo exerce uma função 
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estrutural para o seu crescimento. Contudo, a nomenclatura das neoplasias é baseada 

somente nas características do parênquima. Existem vários tipos de neoplasias com base 

na origem histológica (Cockerell  Cooper, 2002; Kusewitt  Rush, 2007). Estas dividem-se 

em neoplasias mesenquimatosas, epiteliais, indiferenciadas, mistas e com origem no tecido 

nervoso. 

4.1.1. NEOPLASIAS MESENQUIMATOSAS 

Este tipo de neoplasias têm origem num folheto embrionário, a mesoderme. As neoplasias 

benignas com origem em células mesenquimatosas são denominadas pela adição do sufixo 

–oma ao nome do tipo celular que as originou. Desta forma, um lipoma é uma neoplasia 

benigna derivada de um adipócito e um fibroma é uma neoplasia benigna originada de um 

fibroblasto. Uma neoplasia maligna denomina-se sarcoma. O prefixo designa o tecido que a 

originou, ou seja, lipossarcoma é uma neoplasia maligna com origem num adipócito e um 

fibrossarcoma é constituído por fibroblastos que sofreram transformação maligna. As células 

do sistema hematopoiético também são de origem mesenquimatosa (Kusewitt  Rush, 

2007). São exemplos de tecidos com origem mesenquimatosa, o tecido conjuntivo, a 

cartilagem, o osso, o sangue, o músculo liso e o endotélio (Cockerell  Cooper, 2002), com 

excepção do tecido conjuntivo da derme facial, dos ossos da face e do osso frontal, dos 

músculos lisos da íris do olho e dos músculos lisos erectores do pêlo da região facial, que 

têm origem na ectoderme. 

4.1.2. NEOPLASIAS EPITELIAIS 

Todos os folhetos embrionários, isto é, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, 

participam na formação dos diferentes tipos de epitélio. Desta forma, as neoplasias epiteliais 

podem surgir de qualquer um dos folhetos embrionários. As neoplasias benignas com 

origem glandular são denominadas de adenomas. Contudo, este termo é muitas vezes 

utilizado em neoplasias com origem em epitélios não-glandulares mas com padrão tubular, 

como o adenoma renal. O termo papiloma refere-se a uma neoplasia benigna de 

crescimento exofítico com origem na superfície epitelial externa, enquanto que um pólipo 

consiste numa neoplasia epitelial benigna com origem no epitélio de revestimento de uma 

membrana mucosa (Kusewitt  Rush, 2007). As neoplasias malignas com origem epitelial 

são denominadas de carcinomas. Este termo pode ser modificado de forma a indicar o 

órgão de origem como carcinoma renal ou carcinoma hepatocelular. O prefixo adeno- indica 

que a neoplasia tem origem glandular. Os adenocarcinomas podem ter um padrão 

papilífero, tubular ou quístico. Os carcinomas in situ são formas pré-invasivas de carcinomas 

que se mantêm confinados à estrutura epitelial de origem, não penetrando na membrana 

basal e consequentemente no estroma (Kusewitt  Rush, 2007). 

4.1.3. NEOPLASIAS INDIFERENCIADAS 

Este termo é utilizado quando as características histológicas de certas neoplasias malignas 

não permitem reconhecer as células de origem (Kusewitt  Rush, 2007). 
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4.1.5. NEOPLASIAS MISTAS 

As neoplasias mistas são constituídas por diferentes tipos celulares derivados de um único 

ou de vários folhetos embrionários. Considera-se que a origem destas neoplasias são 

células pluripotentes ou totipotentes com capacidade de diferenciação numa grande 

variedade de células maduras. Dois exemplos deste tipo de neoplasia são os teratomas, 

constituídos por tecidos derivados dos três folhetos embrionários (ectoderme, mesoderme e 

endoderme) que se apresentam completamente diferenciados, e os teratocarcinomas (que 

têm comportamento maligno), também formados por tecidos derivados dos três folhetos 

embrionários mas que não apresentam diferenciação completa. Algumas neoplasias que 

afectam a glândula mamária das cadelas também são um bom exemplo, pois são 

compostas por elementos epiteliais e mesenquimatosos (tecido adiposo, cartilagem, osso, 

tecido conjuntivo denso) (Cockerell  Cooper, 2002; Kusewitt  Rush, 2007). 

4.1.4. NEOPLASIAS COM ORIGEM NO TECIDO NERVOSO 

As neoplasias com origem no tecido nervoso são consideradas à parte devido à constituição 

única deste tecido. São exemplos deste grupo de neoplasias, o astrocitoma, o 

oligodendroglioma e o meningioma (Kusewitt  Rush, 2007). 

 

4.2. COMPORTAMENTO BIOLÓGICO  

Inúmeros critérios são utilizados para classificar as neoplasias quanto ao seu 

comportamento biológico, ou seja, se são benignas ou malignas (ver Anexo I, tabela 6). A 

maioria destes critérios é baseada nas suas características histológicas. As neoplasias 

benignas são caracterizadas por uma estrutura bem diferenciada, semelhante ao tecido de 

origem; normalmente um nucléolo e um ratio núcleo:citoplasma normais; raras figuras de 

mitose; crescimento lento e expansivo; muitas vezes encapsuladas, apesar de existirem 

excepções como o fibroma e o hemangioma; raramente invadem os tecidos vizinhos, logo 

os efeitos locais são mínimos, contudo podem causar compressão, necrose e deformidade 

anatómica; os efeitos sistémicos são pouco frequentes, excepto quando surgem neoplasias 

no sistema endócrino ou num órgão vital como o cérebro, podendo nestes casos, colocar a 

vida do animal em risco; a necrose e a ulceração são mínimas; a metastização nunca ocorre 

e a recidiva após o tratamento é rara. As neoplasias malignas podem ser bem diferenciadas, 

moderadamente diferenciadas, pouco diferenciadas ou indiferenciadas, apresentando 

pleomorfismo celular; o nucléolo pode ser grande ou múltiplo; o ratio núcleo:citoplasma está 

aumentado; as figuras de mitose são comuns e de aparência atípica; o crescimento é 

rápido, invasivo e infiltrativo; sem cápsula; a invasão dos tecidos vizinhos (efeitos locais) e a 

metastização são frequentes; a necrose e a ulceração são moderadas a abundantes; os 

efeitos sistémicos são frequentes e representam risco de vida para o animal devido à 

destruição tecidular e ao processo de metastização. (Cullen et al., 2002; Cockerell  

Cooper, 2002; Fernández, 2004) 
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5. DIAGNÓSTICO 

5.1. ANAMNESE E EXAME FÍSICO 

É muito importante a realização de uma anamnese detalhada e de um exame físico 

minucioso para avaliar a neoplasia, quando esta é visível, e a condição clínica do paciente. 

Quando a neoplasia é visível, a história pregressa deve incluir perguntas sobre a sua 

duração, evolução e aparência ao longo do tempo, resposta a esquemas terapêuticos 

anteriores e história médica relacionada. A neoplasia deve ser examinada relativamente ao 

tamanho, localização, aparência e se está bem delimitada dos tecidos adjacentes ou se é 

infiltrativa. Os linfonodos regionais também devem ser examinados, de modo a apreciar o 

seu tamanho, forma, textura e mobilidade. Aumentos de tamanho, irregularidade da 

superfície, endurecimento e/ou falta de mobilidade podem ser indicativos de envolvimento 

neoplásico. Contudo, a linfadenopatia moderada pode indicar metastização ou hiperplasia 

reactiva (Vail  Withrow, 2007). A história clínica das neoplasias pode ser bastante variável. 

As neoplasias benignas, geralmente têm um crescimento lento durante semanas ou mesmo 

anos, são bem circunscritas, não dolorosas, móveis e com reacção inflamatória mínima. 

Pelo contrário, as neoplasias malignas tendem a crescer rapidamente durante algumas 

semanas, sofrem ulceração muito precocemente e infiltram-se nos tecidos vizinhos, 

causando a formação de aderências (Brearley, 2003). Os sintomas e sinais são muito 

variáveis porque estão directamente relacionados com a localização e a existência ou não 

de invasão neoplásica. Apesar da história pregressa e da aparência da neoplasia indiciarem 

pistas sobre a sua origem, só a citologia e a histopatologia podem fornecer um diagnóstico 

definitivo e consequentemente permitir um planeamento do tratamento a seguir e determinar 

o respectivo prognóstico (Dobson  Morris, 2001). 

5.2. CITOLOGIA 

A citologia é uma técnica de diagnóstico que consiste no exame das células 

individualizadas, não se podendo contudo apreciar a arquitectura do tecido em questão 

(Thrall, 2007). O exame microscópico fornece informação sobre o tipo de população celular, 

a morfologia individual das células e permite ainda distinguir se a lesão é de carácter 

inflamatório ou neoplásico (Dobson  Morris, 2001). A morfologia celular pode fornecer 

indicações sobre a natureza provável da neoplasia e o grau de malignidade. Embora a 

citologia não substitua o exame histopatológico, por ser um exame rápido, barato e pouco 

invasivo facilita o diagnóstico inicial (Thrall, 2007). Além disso, apresenta vantagens sobre a 

histopatologia na análise de certos tecidos como a medula óssea e na diferenciação de 

situações inflamatórias ou neoplásicas que afectem os linfonodos (Thrall, 2007). O 

diagnóstico de neoplasia é baseado na presença de células com características de 

malignidade ou na presença de células estranhas ao tecido analisado, como por exemplo a 

presença de células epiteliais em aspirado de linfonodo. As desvantagens da citologia são a 

incapacidade de avaliar a arquitectura do tecido, o grau de invasão e na maioria dos casos 
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de fornecer um diagnóstico e um grau de malignidade definitivos. Por outro lado, a presença 

de baixa ou elevada celularidade, contaminação sanguínea, células muito degeneradas, 

células não relacionadas com a neoplasia primária ou colorações inadequadamente 

realizadas podem dificultar o diagnóstico por citologia (Thrall, 2007). 

5.3. BIOPSIA 

A biopsia consiste num processo que visa a obtenção de um fragmento de tecido para 

posterior análise microscópica. É muito importante recolher uma amostra representativa da 

lesão, evitando sempre áreas de necrose e ulceração, bem como recolhas muito 

superficiais. Lesões superficiais, pequenas ou friáveis não devem ser preparadas ou 

raspadas antes da biopsia para que se obtenha uma superfície cutânea íntegra, evitando a 

perda de possíveis informações importantes sobre o processo patológico (Ehrhart  

Withrow, 2007). A biopsia permite determinar o comportamento biológico e o grau de 

malignidade (se aplicável) da lesão, bem como o grau de invasão dos tecidos vizinhos. O 

exame histopatológico de uma amostra representativa é o método de eleição para o 

diagnóstico de uma neoplasia, permitindo planear o tratamento mais adequado e determinar 

o prognóstico (Dobson  Morris, 2001). O tipo de biopsia a realizar vai depender do 

tamanho, localização e suspeita do tipo de neoplasia, do estado hígido do paciente, do tipo 

de análise a ser realizada e da preferência do médico veterinário. As técnicas de biopsia 

podem ser divididas em dois grupos principais, biopsias pré-tratamento ou biopsias pós-

tratamento (Ehrhart  Withrow, 2007). As biopsias pré-tratamento incluem entre muitas, a 

biopsia por punch e a biopsia incisional, e permitem obter informação adicional sobre a 

neoplasia antes do tratamento definitivo. A biopsia pós-tratamento ou biopsia excisional 

permite realizar a exérese da massa antes de se obter a informação histopatológica. Esta 

última, fornece mais informações sobre o processo neoplásico em curso, nomeadamente o 

grau de malignidade, a classificação histológica, a percentagem de necrose, o grau de 

invasão dos vasos sanguíneos e linfáticos regionais e permite avaliar a extensão das 

margens removidas. Embora a biopsia excisional seja atraente para muitos clínicos porque 

permite o tratamento definitivo e o diagnóstico num único passo, é muitas vezes usada 

indevidamente, resultando numa extirpação da massa com margens cirúrgicas insuficientes. 

Este facto, leva a uma maior taxa de recidiva local, a uma necessidade de terapêutica 

adjuvante (ex. radioterapia ou quimioterapia) ou de uma nova cirurgia mais ampla com o 

objectivo de obter a remoção completa da neoplasia. Todos estes factores comprometem o 

sucesso do tratamento e aumentam a morbilidade do paciente. A biopsia por punch é o 

método mais fácil, rápido e necessita de uma sedação mínima. Contudo, a dimensão do 

tecido extraído é muitas vezes reduzida para se obter um diagnóstico definitivo. A biopsia 

incisional é por estes motivos, preferível. Deve ser realizada de modo a que a cicatriz possa 

ser removida através de excisões futuras ou que possa ser incluída no campo de incidência 

da radioterapia (Ehrhart  Withrow, 2007). 
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5.4. TÉCNICAS IMAGIOLÓGICAS 

As técnicas imagiológicas desempenham um papel importante no estadiamento clínico das 

neoplasias e consequentemente num melhor planeamento da terapêutica a seguir. A 

radiografia, a ecografia, a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética 

(RM) são exemplos destas técnicas imagiológicas. 

5.4.1. RADIOGRAFIA 

A radiografia é uma técnica muito útil pois permite obter informações gerais sobre as várias 

regiões radiografadas. As radiografias da neoplasia primária podem estar indicadas se a 

lesão for invasiva e/ou se estiver localizada junto aos ossos (ex: sarcoma sinovial). Permite 

ainda avaliar neoplasias nas cavidades corporais ou nos órgãos cavitários (recorrendo ao 

uso de contrastes), bem como alguns grupos de linfonodos como os mediastínicos (Dobson 

 Morris, 2001). A radiologia é uma técnica imagiológica muito importante no estadiamento 

clínico de uma neoplasia maligna pois ajuda na detecção de metástases regionais e à 

distância. É muito utilizada para detecção de metástases pulmonares (Dobson  Morris, 

2001). A maior desvantagem desta técnica é a sobreposição das estruturas, não se 

conseguindo imagens com grande detalhe (Forrest, 2007). 

5.4.2. ECOGRAFIA 

A ecografia é uma técnica complementar da radiografia. A capacidade de avaliar a estrutura 

dos órgãos internos, torna a ecografia no método de eleição para observar a cavidade 

abdominal. Tem cada vez mais utilidade na área da oncologia quer na avaliação das 

neoplasias primárias quer na procura de metástases. Esta técnica tem vantagens sobre a 

radiografia na avaliação de derrames pleurais e peritoneais porque na radiografia há uma 

perda de detalhe devido à acumulação de fluido. A ecografia é também muito útil na biopsia 

ecoguiada de massas no interior das cavidades torácica e abdominal. Tal como a técnica 

anterior, é muito importante no estadiamento clínico de neoplasias malignas, apresentando 

mais vantagens na detecção de metástases a nível dos órgãos abdominais, como o fígado, 

baço e rins. Permite ainda, avaliar órgãos não observados radiograficamente como as 

glândulas adrenais (Forrest, 2007). 

5.4.3. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 

A tomografia computadorizada tal como a radiografia, baseia-se nas diferentes densidades 

dos tecidos para formar a imagem. Contudo, a imagem obtida tem uma qualidade muito 

superior, sem sobreposição das estruturas. Apesar da radiografia ser muito utilizada para a 

pesquisa de metástases nos pulmões, no mediastino e nas costelas, a TC apresenta um 

detalhe imagiológico destas estruturas muito superior. Esta técnica é o método de eleição 

para planear o tratamento cirúrgico e a radioterapia. O uso de contraste aumenta o detalhe 

da neoplasia, fornecendo mais informações sobre a invasão dos tecidos vizinhos e  sobre a 

extensão da lesão. As imagens com contraste são muito importantes na avaliação do 

fibrossarcoma felino (Forrest, 2007). 
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5.4.4. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 

A principal utilidade desta técnica em medicina veterinária é a avaliação do sistema nervoso 

central. As imagens do cérebro com RM apresentam um detalhe anatómico muito superior 

comparando com as imagens obtidas através da TC, sendo por este motivo, o método de 

eleição para as neoplasias cerebrais e da medula espinhal, bem como dos plexos nervosos. 

A RM permite um detalhe anatómico excelente dos tecidos moles, sendo muito útil na 

avaliação de articulações, tendões, músculo e medula óssea. Contudo, para avaliar as 

estruturas ósseas, a TC apresenta uma melhor definição de imagem (Forrest, 2007). 

5.5. OUTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

Existem ainda várias técnicas que podem ajudar o clínico no diagnóstico ou numa melhor 

classificação das neoplasias. Entre elas encontra-se a cintigrafia, técnica em que se 

administram determinados radioisótopos ao paciente e cuja base teórica é a captação 

diferencial desses radioisótopos pelos tecidos neoplásicos relativamente aos tecidos 

normais. Apesar de não apresentar grande detalhe anatómico, nem permitir uma distinção 

entre lesões neoplásicas ou inflamatórias, facilita a detecção de metástases que ainda não 

são visíveis por radiografia ou ecografia. Um exemplo, é a detecção precoce de metástases 

ósseas (Forrest, 2007). Outra técnica usada principalmente na classificação histológica das 

neoplasias é a imunohistoquímica, que se baseia no uso de anticorpos monoclonais ou 

policlonais dirigidos contra componentes tecidulares específicos, como as proteínas fibrosas 

do citoesqueleto (por exemplo, citoqueratina e vimentina) e de outros antigénios. Esta 

técnica é bastante útil no diagnóstico de determinados tipos de neoplasias, que devido à sua 

constituição muito diversificada, a simples observação microscópica não permite uma 

classificação definitiva. Por exemplo, o diagnóstico de algumas neoplasias da pele pouco 

diferenciadas e de alguns sarcomas de tecidos moles constituem um desafio. Muitas destas 

neoplasias têm padrões histológicos que se sobrepoem, não só entre si, mas também com 

uma variedade de outras neoplasias com diferentes origens histológicas. Por este motivo, a 

imunohistoquímica apresenta grandes vantagens na classificação destas lesões (Dobson  

Morris, 2001; Forrest, 2007).  

 

6. O GRAU DAS NEOPLASIAS  

O grau das neoplasias consiste na avaliação do potencial de agressividade biológica de uma 

neoplasia com base nas suas características histológicas. São utilizados diversos critérios 

neste processo, dos quais se destacam os seguintes: o grau de diferenciação, o índice 

mitótico, o grau de pleomorfismo nuclear ou celular, a quantidade ou percentagem de 

necrose, a capacidade invasiva, a reacção do estroma, o tamanho e o número de nucléolos, 

o grau de celularidade e a resposta linfóide ou inflamatória. Dos critérios anteriores, os mais 

objectivos são a actividade mitótica, a percentagem de necrose e as características do 

nucléolo. Com base nesta classificação, as neoplasias mais indiferenciadas são mais 
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agressivas (no cão, por exemplo, o carcinoma mamário e o mastocitoma) e as neoplasias 

menos indiferenciadas são menos agressivas. Contudo, existem algumas excepções, em 

que o grau de diferenciação não corresponde ao grau de agressividade, como o caso dos 

insulinomas na espécie canina, que são em geral muito agressivos e demonstram 

pleomorfismo celular e nuclear mínimos. O grau das neoplasias pode estar correlacionado 

com o tempo de vida do animal, taxa de metastização, intervalo de tempo livre da doença ou 

de recidiva, etc. Existem neoplasias cujo grau ou características histológicas permitem 

prever o seu comportamento biológico. Nos cães, este grupo inclui: o mastocitoma, o 

sarcoma de tecidos moles, o sarcoma sinovial, o linfoma, o melanoma dérmico e ocular, o 

osteocondrossarcoma multilobular, o osteossarcoma mandibular, o osteossarcoma 

apendicular, o hemangiossarcoma, o sarcoma esplénico não-angiomatoso e não-

linfomatoso, o carcinoma mamário, o carcinoma pulmonar, o carcinoma de células 

escamosas da língua e o carcinoma de células de transição. Nos gatos, apenas o carcinoma 

pulmonar primário e o carcinoma mamário se incluem neste grupo (Powers, 2003).  

 

7. O ESTADIAMENTO CLÍNICO E O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO TNM 

O estadiamento clínico consiste na avaliação da progressão do processo neoplásico no 

organismo. Um sistema muito utilizado para este processo é o Sistema TNM (Tumor-Nodo-

Metástase). Este sistema foi desenvolvido por Pierre Denoix (França), entre os anos de 

1943 e 1952, para a classificação das neoplasias malignas (Instituto Nacional de Câncer do 

Ministério da Saúde, 2004). Este sistema de classificação tem como princípio a 

determinação da extensão da doença durante o exame clínico antes do planeamento do 

tratamento. Para tal pode-se utilizar diversos métodos de diagnóstico (anteriormente 

mencionados). Este sistema permite determinar o prognóstico, planear o tratamento e 

avaliar os seus resultados e facilitar a troca de informações entre médicos. Um tratamento 

de sucesso depende da erradicação de todas as células neoplásicas e para tal é necessário 

conhecer a extensão total da doença, nomeadamente a neoplasia primária e a sua 

localização, a possibilidade de recidiva ou de metastização (Dobson  Morris, 2001). 

Segundo o sistema de classificação TNM, o estadiamento clínico envolve três etapas 

objectivas (ver Anexo I, tabela 7): 

 TAMANHO DA NEOPLASIA PRIMÁRIA (T): As neoplasias malignas são caracterizadas por um 

padrão de crescimento invasivo e infiltrativo. A tendência para recidivar vai depender 

principalmente da remoção da totalidade ou não da neoplasia, e menos das suas 

características. Por este motivo é essencial definir com o máximo de exactidão a extensão 

da neoplasia primária, para que a terapêutica seja a mais apropriada. 

 METASTIZAÇÃO PARA OS LINFONODOS REGIONAIS (N): As metástases que mais afectam os 

linfonodos são provenientes de carcinomas, linfomas, melanomas e mastocitomas. Os 

sarcomas de tecidos moles também podem metastizar nos linfonodos. 
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 METASTIZAÇÃO À DISTÂNCIA (M): A disseminação hematogénea de neoplasias malignas 

permite que surjam metástases em órgãos distantes. Exemplos de neoplasias que 

metastizam por esta via são os sarcomas de tecidos moles, os osteossarcomas e os 

melanomas malignos. Em menor percentagem também surgem alguns carcinomas e 

mastocitomas. O local preferencial de metastização depende da localização da neoplasia 

primária, sendo o fígado e o pulmão, dois órgãos bastante atingidos numa primeira fase de 

metastização. Contudo, podem ocorrer metástases em outros órgãos, como a pele, os 

ossos, o cérebro, a medula espinhal e órgãos internos como o baço, os rins e o coração. A 

detecção de metástases é problemática, isto porque, as neoplasias só se tornam 

detectáveis num estadio relativamente tardio do seu desenvolvimento. As micro-

metástases têm uma dimensão abaixo do limiar de detecção dos métodos de diagnóstico 

(gráfico 1). 

Gráfico 1. Crescimento neoplásico versus detecção clínica  

(adaptado de Dobson  Morris, 2001). 
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IV. ESTUDO RETROSPECTIVO DAS NEOPLASIAS EM CANÍDEOS E FELÍDEOS DOMÉSTICOS, 
ANALISADAS PELO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DA FACULDADE DE 

MEDICINA VETERINÁRIA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2000 E 2009. 
 

1. OBJECTIVOS 

Na presente dissertação foi realizado um estudo retrospectivo de dez anos sobre as 

neoplasias que afectaram os canídeos e os felídeos domésticos, analisadas pelo 

Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina Veterinária, da Universidade 

Técnica de Lisboa. O principal objectivo deste estudo foi observar a frequência das 

neoplasias, bem como as respectivas localizações na amostra obtida. Pretendeu-se ainda, 

avaliar epidemiologicamente a população em questão permitindo reconhecer as raças, o 

sexo e a idade dos indivíduos mais afectados. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A informação utilizada para a realização deste estudo foi obtida através dos registos das 

análises efectuadas no Laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina 

Veterinária, da Universidade Técnica de Lisboa, no período compreendido entre 1 de 

Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2009. Para evitar a repetição de informação, só 

foram recolhidos os dados provenientes de análises histopatológicas e 

anatomohistopatológicas, ou seja, obtidos através da execução de biopsias ou necrópsias. 

Ficaram por este motivo, excluídas as análises citológicas. Foi criada uma base de dados 

independente para cada espécie. Cada base de dados é constituída pelos seguintes 

parâmetros: o ano em que foi efectuada a análise; o tipo de neoplasia detectada, a sua 

localização, o seu comportamento biológico e quando aplicável, o respectivo grau de 

malignidade; as características do animal afectado, nomeadamente, a raça, a idade (em 

meses), o sexo e se era inteiro ou castrado; e o tipo de análise efectuada, ou seja, se a 

análise foi histopatológica ou anatomohistopatológica. Relativamente às neoplasias 

testiculares, recolheu-se ainda informação sobre a localização do testículo (escrotal ou 

ectópica). Quanto às neoplasias malignas, quando houve informação detalhada, foram 

recolhidos dados referentes aos locais de metastização. As bases de dados foram criadas e 

analisadas no programa Microsoft EXCEL. Para análises mais específicas utilizou-se, 

ainda, o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

As neoplasias foram divididas pelas seguintes regiões: pele (e região auricular), tecidos 

moles, aparelho digestivo, aparelho respiratório, ossos e articulações, sistema endócrino, 

aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, glândula mamária, aparelho 

urinário, região ocular, sistema nervoso, tecido hematopoiético e sistema cardiovascular.  
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Cada região foi analisada independentemente para cada espécie. Devido à extensão 

considerável do estudo, este foi realizado segundo algumas convenções, nomeadamente: 

1. a) Um mesmo animal, com a mesma neoplasia disseminada numa mesma região, esta 

conta como uma neoplasia, ou seja, um animal com cinco mastocitomas cutâneos, só 

surge uma vez na base de dados. 

b) Um mesmo animal com a mesma neoplasia em diferentes regiões, estas contam 

separadamente, ou seja, no caso de um animal com dois adenomas, um no fígado e 

outro na região ocular, estes contam como duas neoplasias independentes, surgindo 

duas vezes na base de dados. 

c) Excepções: neoplasias do tecido hematopoiético, como o linfoma, que se encontrem 

disseminadas pelo organismo, só surgem uma vez na base de dados. 

2. Foi considerada uma terceira categoria no comportamento biológico das neoplasias. Para 

além da classificação das neoplasias em benignas e malignas, algumas neoplasias foram 

incluídas numa categoria intermédia, o grupo de malignidade atenuada. Este grupo é 

constituído por neoplasias que apresentam agressividade local (traduzida em elevado grau 

de recidivas) e/ou reduzida taxa de metastização (<15%). Fazem parte deste grupo os 

epiteliomas e virtualmente todas as neoplasias testiculares como os seminomas, os 

sertolinomas e os tumores mistos de células germinais e células de Sertoli. 

3. O número total de neoplasias e o número total de indivíduos é diferente porque alguns 

animais foram afectados por tipos distintos de neoplasias (explicado posteriormente). 

Contudo, para facilitar a análise estatística, os casos de neoplasia nestes indivíduos foram 

considerados como casos independentes. 

4. Os resultados apresentados demonstram, para cada espécie: 

a) As cinco neoplasias mais frequentes e as raças mais afectadas por essas mesmas 

neoplasias. São apresentadas as cinco raças puras caninas e as três raças felinas 

mais afectadas. 

b) As cinco regiões mais afectadas por neoplasias. Para cada região é analisado: 

- o comportamento biológico das neoplasias; 

- a distribuição das neoplasias pelos órgãos/locais de cada região (quando 

aplicável) 

- as cinco neoplasias mais frequentes; 

- a caracterização etária dos indivíduos afectados. 

c) As cinco regiões mais afectadas por neoplasias na população de sexo feminino e na 

população de sexo masculino. Para cada região é analisado: 

- a distribuição das neoplasias pelos órgãos/locais de cada região (quando 

aplicável) 

- as cinco neoplasias mais frequentes; 

- a caracterização etária dos indivíduos afectados. 
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3. RESULTADOS 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ESTUDO 

A população total obtida neste estudo foi de 7164 canídeos e 2528 felídeos domésticos, 

afectados por algum tipo de neoplasia, num total de 15 855 análises efectuadas pelo 

Laboratório de Anatomia Patológica, nas duas espécies. Em termos de neoplasias, entre 

2000 e 2009 foram analisadas 8781 neoplasias caninas e 2673 neoplasias felinas. Estas 

diferenças de valores são explicadas pelo facto de alguns animais terem mais do que uma 

neoplasia distinta, nomeadamente 1272 canídeos e 126 felídeos. Ao longo dos anos, o 

número de análises efectuadas bem como o número de animais com neoplasia, variou. 

Contudo em todos os anos, verificou-se que mais de 50% das análises que foram 

diagnosticadas no laboratório corresponderam a animais com neoplasias (gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Número de indivíduos afectados por neoplasias distribuídos por ano e por 

espécie, comparativamente à população total analisada por ano. 
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3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CANINA EM ESTUDO 

Das 8781 neoplasias caninas, verificou-se que os canídeos de raça indeterminada foram os 

mais afectados, com 31.1% dos casos (N=2730). Relativamente às raças puras, as mais 

afectadas foram as seguintes: Cocker (incluiu-se nesta raça os canídeos Cocker Spaniel, 

Cocker Americano e Cocker Inglês), Boxer, Caniche, Retriever de Labrador e Pastor Alemão 

(gráfico 3). Do total de neoplasias, 492 casos (5.6%) não apresentaram informação sobre a 

raça dos canídeos afectados. 
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Gráfico 3. Raças puras caninas mais afectadas por neoplasias (2000-2009) 

0

200

400

600

800

1000

Cc Bx Ca RL PA HS YT GR Rott

Raças

N
r.

 n
e

o
p

la
s

ia
s

 

(Legenda: Cc – Cocker; Bx – Boxer; Ca – Caniche; RL – Retriever de Labrador; PA – Pastor Alemão; 

HS – Husky Siberiano; YT – Yorkshire Terrier; GR – Golden Retriever; Rott – Rottweiler) 

 

A faixa etária da população canina analisada variou entre os 4 meses e os 22 anos, 

apresentando uma média de 9.3 anos. A caracterização etária dos canídeos afectados por 

neoplasias encontra-se representada na tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização etária dos canídeos afectados por neoplasias. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
22 9.3 10 10 3.2 9.2 – 9.4 

 

Das 8781 neoplasias, 697 casos (7.9%) não apresentaram informação sobre a idade dos 

animais afectados e 8 casos (0.09%) apenas dispunham da informação que os animais 

eram adultos.  

 

3.1.1.1. NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES E RAÇAS MAIS AFECTADAS 

Da totalidade de neoplasias caninas em estudo, 37.4% eram benignas e 62.3% eram 

malignas, das quais 12% se incluiram no grupo das neoplasias de malignidade atenuada. 

Em 0.3% dos casos (N=29) analisados não se dispunha de dados suficientes para se 

classificar as neoplasias quanto ao seu comportamento biológico. As cinco neoplasias mais 

frequentes na população canina em estudo foram o carcinoma (N=2828; 32.2%), o adenoma 

(N=1043; 11.9%), o mastocitoma (N=544; 6.2%), o papiloma (N=372; 4.2%) e o histiocitoma 

(N=294; 3.35%). 

 

A). CARCINOMA (N=2828; 32.2%) 

Do total de carcinomas identificados na população canina, os mais comuns foram os 

carcinomas da glândula mamária (N=2188; 77.4%) e os carcinomas da pele (N=198; 7%).  
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Os canídeos de raça indeterminada foram os mais afectados (N=958; 33.9%). As cinco 

raças puras mais afectadas por carcinomas foram as seguintes: Cocker (N=361; 12.8%), 

Caniche (N=330; 11.7%), Boxer (N=135; 4.8%), Yorkshire Terrier (N=107; 3.8%) e Pastor 

Alemão (N=96; 1.3%). Em 6.2% dos casos (N=175) não se dispunha de informação sobre a 

raça dos animais afectados. 

 

B). ADENOMA (N=1043; 11.9%) 

Do total de adenomas identificados na população canina, os mais comuns foram os 

adenomas da pele (N=524; 50.2%) e os adenomas da glândula mamária (N=376; 36.1%). 

Os canídeos de raça indeterminada foram os mais afectados (N=362; 34.7%). As cinco 

raças puras mais afectadas por adenomas foram as seguintes: Cocker (N=143; 13.7%), 

Caniche (N=115; 11%), Husky Siberiano (N=53; 5.1%), Yorkshire Terrier (N=34; 3.3%) e 

Retriever de Labrador (N=30; 2.9%). Em 6% dos casos (N=62) não se dispunha de 

informação sobre a raça dos animais afectados. 

 

C). MASTOCITOMA (N=544; 6.2%) 

A raça com maior frequência de mastocitomas foi a Boxer (N=198; 36.4%). Os canídeos de 

raça indeterminada constituíram o segundo grupo mais afectado por esta neoplasia (N=111; 

20.4%). As restantes raças puras mais afectadas por mastocitomas foram as seguintes: 

Retriever de Labrador (N=64; 11.8%), Golden Retriever (N=19; 3.5%), Cocker (N=17; 3.1%) 

e Pit bull (N=9; 1.7%). Não existiu informação sobre a raça dos animais afectados em 4.6% 

dos casos (N=25). 

 

D). PAPILOMA (N=372; 4.2%) 

Do total de papilomas identificados na população canina, o mais comum foi o fibropapiloma 

(N=174; 46.8%).  

O grupo de canídeos mais afectado por papilomas era de raça indeterminada (N=98; 

26.3%). As raças puras mais afectadas foram as seguintes: Boxer (N=49; 13.2%), Cocker 

(N=25; 6.7%), Caniche (N=20; 5.4%), Pastor Alemão (N=13; 3.5%) e Retriever de Labrador 

(N=24; 6.5%). Em 3.5% dos casos (N=13) não se dispunha de informação sobre a raça dos 

animais afectados. 

 

E). HISTIOCITOMA (N=294; 3.35%) 

Os canídeos de raça indeterminada representaram o grupo mais afectado por histiocitomas 

(N=61; 20.7%). As raças puras mais afectadas foram as seguintes: Boxer (N=56; 19%), 

Cocker (N=45; 15.3%), Rottweiler (N=22; 7.5%), Retriever de Labrador (N=21; 7.1%), 

Golden Retriever (N=7; 2.4%) e Pit bull (N=7; 2.4%). Em 1.4% dos casos (N=4) não se 

dispunha de informação sobre a raça dos animais. 
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3.1.1.2. REGIÕES MAIS AFECTADAS E CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA DA 

POPULAÇÃO AFECTADA 

As cinco regiões mais afectadas por neoplasias, na população canina em estudo, foram a 

glândula mamária (N=2959; 33.7%), a pele (N=2624; 29.9%), os tecidos moles (N=790; 9%), 

o aparelho reprodutor masculino (N=699; 8%) e o aparelho digestivo (N=658; 7.5%). 

 

A). GLÂNDULA MAMÁRIA (N=2955; 33.7%) 

O comportamento biológico das neoplasias da glândula mamária foi o seguinte: 18.78% de 

neoplasias benignas e 81.15% de neoplasias malignas. Dois casos (0.07%) não 

apresentaram informação suficiente para se proceder à classificação das neoplasias.  

As cinco neoplasias mais frequentes foram o carcinoma (N=2184; 73.91%), o adenoma 

(N=376; 12.72%), o tumor misto (N=253; 8.56%), o fibrossarcoma (N=29; 0.98%) e o 

papiloma (N=24; 0.81%). Do total de carcinomas identificados na glândula mamária 

(N=2184), os mais comuns (gráfico 4) foram o carcinoma complexo tubulo-papilífero (N=592; 

27.11%) e o carcinoma simples tubulo-papilífero (N=546; 25%).  

 

Gráfico 4. Carcinomas mais frequentes na população de carcinomas 

da glândula mamária (%). 
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Do total de adenomas mamários (N=376), os mais comuns foram o adenoma complexo 

(N=258; 69.6%) e o adenoma simples (N=68; 18.1%). Do total de tumores mistos 

identificados na glândula mamária, 49 % eram tumores mistos benignos e 51% eram 

tumores mistos malignos. 

A faixa etária dos canídeos com neoplasia mamária variou entre 1 e os 22 anos, 

apresentando uma média de 9.5 anos. A caracterização etária da população canina com 

neoplasias mamárias encontra-se representada na tabela 2. Dos 2955 casos, 233 (7.9%) 

não dispunham de informação sobre a idade dos animais afectados e em 2 casos (0.07%) 

só existia a informação que os animais eram adultos. 
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Tabela 2. Caracterização etária dos canídeos com neoplasia mamária 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 22 9.5 10 10 2.6 9.4 – 9.6 

 

B). PELE (N=2624; 29.9%) 

Dentro do grupo das neoplasias da pele, 52.78% das neoplasias eram benignas e 46.65% 

eram malignas (das quais 16.18% pertenciam ao grupo das neoplasias de malignidade 

atenuada). Em 0.57% dos casos de neoplasias não havia dados suficientes para determinar 

o seu comportamento biológico. As cinco neoplasias mais frequentes foram o adenoma 

(N=526; 20.05%), o mastocitoma (N=497; 18.94%), o carcinoma (N=301; 11.47%), o 

histiocitoma (N=244; 9.3%) e o epitelioma (N=201; 7.66%). Do total de adenomas cutâneos 

(N=526), os mais comuns foram o adenoma das glândulas hepatóides (N=338; 64.3%), o 

adenoma das glândulas sebáceas (N=121; 23%) e o adenoma das glândulas apócrinas 

(N=46; 8.7%). Dos carcinomas identificados (N=301), os mais comuns foram o carcinoma de 

células escamosas (N=92; 30.6%), o carcinoma das glândulas hepatóides (N=62; 20.6%) e 

o carcinoma das glândulas apócrinas (N=55; 18.3%). Do total de epiteliomas (N=201), os 

mais comuns foram o epitelioma das glândulas hepatóides (N=111; 55.2%) e o adenoma 

das glândulas sebáceas (N=82; 40.8%). 

A faixa etária dos canídeos com neoplasia da pele variou entre os 4 meses e os 18 anos, 

apresentando uma média de 8.7 anos. A caracterização etária da população canina com 

neoplasias cutâneas e subcutâneas encontra-se representada na tabela 3. Em 169 casos 

(6.4%), não se dispunha de informação sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 3. Caracterização etária dos canídeos com neoplasias cutâneas e subcutâneas. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
18 8.7 10 9 3.6 8.5 - 8.8 

 

C). TECIDOS MOLES (N=790; 9%) 

O comportamento biológico das neoplasias dos tecidos moles foi o seguinte: 45.82% de 

neoplasias benignas e 54.05% de neoplasias malignas, surgindo um caso sem informação 

suficiente para ser classificado. As cinco neoplasias mais frequentes foram o lipoma (N=202; 

25.57%), o hemangiopericitoma (N=135; 17.09%), o hemangioma (N=100; 12.66%), o 

hemangiossarcoma (N=84; 10.63%) e o fibrossarcoma (N=83; 10.51%). 
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A faixa etária dos indivíduos afectados variou entre os 4 meses e os 17 anos de idade, 

apresentando uma média de 9.4 anos. A caracterização etária da população canina com 

neoplasias dos tecidos moles encontra-se representada na tabela 4. 

 

Tabela 4. Caracterização etária dos canídeos com neoplasia nos tecidos moles. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
17 9.4 10 10 2.9 9.2 – 9.6 

 

Da totalidade de neoplasias deste grupo, 58 casos (7.3%) não apresentaram informação 

sobre a idade dos animais afectados e um caso só dispunha da informação que o animal era 

adulto. 

 

D). APARELHO REPRODUTOR MASCULINO (ARM) (N=699; 8%) 

Das neoplasias do aparelho reprodutor masculino, 33% eram benignas e 66.8% eram 

malignas, das quais 81.6% pertenciam ao grupo das neoplasias de malignidade atenuada. 

Um caso não apresentou informação suficiente para se proceder à classificação da 

neoplasia. O ARM foi dividido em testículos, próstata, pénis e prepúcio. As neoplasias 

testiculares constituíram o grupo mais frequente de neoplasias do ARM (N=624; 89.3%). A 

distribuição das neoplasias testiculares, prostáticas, penianas e do prepúcio está 

representada no gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Distribuição das neoplasias testiculares, prostáticas, penianas e do prepúcio (%). 

Testículos 89,3%

Pénis 4,15%

Próstata 3,4%Prepúcio 3,15%

 

Dos casos de neoplasias testicular, 9.8% (N=61) surgiram em testículos ectópicos e a idade 

mínima dos animais afectados foi de 3 anos. 

As cinco neoplasias mais frequentes foram o seminoma (N=237; 33.9%), o leydigoma 

(30.6%), o sertolinoma (N=145; 20.7%), o carcinoma (N=27; 3.9%) e o tumor misto de 

seminoma e sertolinoma (N=23; 3.3.%). Do total de carcinomas do ARM, o mais comum foi 

o adenocarcinoma (N=12; 44.4%).  
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A faixa etária dos indivíduos afectados variou entre 1 e os 12 anos de idade, apresentando 

uma média de 10.5 anos. A caracterização etária da população canina com neoplasias no 

ARM encontra-se representada na tabela 5. 

 

Tabela 5. Caracterização etária dos canídeos com neoplasia no ARM. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 12 10.5 10 10.3 2.8 10.3 – 10.7 

 

Da totalidade de neoplasias deste grupo, 69 casos (9.9%) não apresentaram informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

E). APARELHO DIGESTIVO (AD) (N=658; 7.5%) 

Das neoplasias do aparelho digestivo, 47.7% eram benignas e 52.1% eram malignas, das 

quais 1.7% pertenciam ao grupo das neoplasias de malignidade atenuada. Num caso (0.2%) 

não existia informação suficiente para se classificar a neoplasia quanto ao seu 

comportamento biológico. O AD foi dividido em cavidade oral, glândulas salivares, esófago, 

estômago, intestino, pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, e serosas. A distribuição das 

neoplasias por cada região do AD canino encontra-se caracterizada no gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Distribuição das neoplasias do aparelho digestivo pelas suas regiões (%). 
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As cinco neoplasias mais frequentes foram a epúlide (N=182; 27.66%), o carcinoma (N=133; 

20.21%), o melanoma (N=55; 8.36%), o pólipo (N=49; 7.45%) e o linfoma (N=25; 3.8%). Do 

total de carcinomas do AD, o mais comum foi o carcinoma de células escamosas (N=34; 

25.6%).  
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A faixa etária dos canídeos com neoplasia no AD variou entre os 4 meses e os 19 anos, 

apresentando uma média de 9.3 anos. A caracterização etária da população canina com 

neoplasias no AD encontra-se representada na tabela 6. 

 

Tabela 6. Caracterização etária dos canídeos com neoplasia no AD. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
19 9.3 10 9.3 3.5 9– 9.5 

 

Dos 658 casos, 62 (9.4%) não dispunham de informação sobre a idade dos animais 

afectados e em 2 casos (0.3%) só existia a informação que os animais eram adultos. 

 

 

3.1.1.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO CANINA POR SEXO 

Dos 8781 casos de neoplasias caninas registados, 58.3% (N=5119) das neoplasias 

afectaram fêmeas e 40.7% (N=3574) surgiram em machos. Foi observado ainda, um 

indivíduo hermafrodita (um canídeo da raça Cocker, 12 anos de idade, com um carcinoma 

simples de padrão cistopapilífero na glândula mamária). Em 1% dos casos (N=87) não se 

dispunha de informação sobre o sexo dos animais afectados. 

 

A). POPULAÇÃO CANINA DO SEXO FEMININO (N=5119; 58.3%) 

Os canídeos do sexo feminino mais afectados por neoplasias eram de raça indeterminada 

(N=1647; 32.3%). Registou-se um total de 3202 cadelas de raça pura, estando distribuídas 

por 88 raças diferentes. Do total de cadelas, as cinco raças puras mais afectadas foram as 

seguintes: Cocker (N=642; 12.5%), Caniche (N=578; 11.3%), Boxer (N=393; 7.7%), 

Retriever de Labrador (N=190; 3.7%) e Yorkshire Terrier (N=167; 3.3%). Em 5.3% dos casos 

(N=270) não existia informação sobre a raça das cadelas afectadas. 

As cinco regiões analisadas com maior proporção de fêmeas afectadas face ao número total 

de fêmeas (N=5119), foram as seguintes: glândula mamária (N=2903; 56.71%), pele 

(N=966; 18.87%), tecidos moles (N=393; 7.68%), aparelho digestivo (N=266; 5.2%) e 

aparelho reprodutor feminino (N=253; 4.94%). 

 

A.1). GLÂNDULA MAMÁRIA (N=2903; 56.71%) 

Na população canina do sexo feminino em estudo, as cinco neoplasias da glândula mamária 

mais frequentes foram o carcinoma (N=2148; 73.99%), o adenoma (N=367; 12.64%), o 

tumor misto (N=251; 8.65%), o fibrossarcoma (N=29; 1%) e o papiloma (N=22; 0.76%). 
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Do total de carcinomas identificados na glândula mamária nas cadelas (N=2148), os mais 

comuns (gráfico 7) foram o carcinoma tubulo-papilífero complexo (N=587; 26.88%) e o 

carcinoma tubulo-papilífero simples (N=535; 2.54%).  

 

Gráfico 7. Carcinomas mais frequentes na população de carcinomas 

mamários em cadelas (%). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Carcinoma

complexo tubulo-

papilífero

Carcinoma

simples tubulo-

papilífero

Carcinoma

simples sólido

Carcinoma "in

situ"

Carcinoma

simples

anaplásico

Classificação histopatológica

P
e

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

e
 c

a
s

o
s

 (
%

)

 

Do total de adenomas registados na glândula mamária na população de cadelas (N=367), os 

mais comuns foram o adenoma complexo (N=251; 68.4%) e o adenoma simples (N=81; 

22.1%). Do total de tumores mistos identificados (N=251), 49.4% eram tumores mistos 

benignos e 50.6% eram tumores mistos malignos. 

A faixa etária dos indivíduos afectados variou entre 1 e os 22 anos de idade, apresentando 

uma média de 9.5 anos. A caracterização etária das cadelas com neoplasias mamárias 

encontra-se representada na tabela 7. 

 

Tabela 7. Caracterização etária das cadelas com neoplasia na glândula mamária. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 22 9.5 10 10 2.6 9.4 – 9.6 

 

Da totalidade de neoplasias deste grupo, 216 casos (7.4%) não apresentaram informação 

sobre a idade dos animais afectados e em 2 casos apenas se dispunha da informação que o 

animal era adulto. 

 

A.2). PELE (N=966; 18.87%) 

As cinco neoplasias da pele mais frequentes nas cadelas foram o mastocitoma (N=229; 

23.71%), o papiloma (N=117; 12.11%), o adenoma (N=109; 11.28%), o carcinoma (N=105; 

10.87%) e o histiocitoma (N=80; 8.28%). Do total de adenomas identificados (N=109), os 
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mais comuns foram o adenoma das glândulas sebáceas (N=52; 47.7%), o adenoma das 

glândulas hepatóides (N=31; 28.4%) e o adenoma das glândulas apócrinas (N=18; 16.5%). 

Do total de carcinomas (N=105), os mais comuns foram o carcinoma de células escamosas 

(N=33; 31.4%) e o carcinoma das glândulas apócrinas (N=23; 21.9%). 

A faixa etária das cadelas afectadas variou entre os 4 meses e os 18 anos de idade, 

apresentando uma média de 8.5 anos. A caracterização etária das cadelas com neoplasias 

cutâneas e subcutâneas encontra-se representada na tabela 8. 

 

Tabela 8. Caracterização etária das cadelas com neoplasias cutâneas e subcutâneas. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
18 8.5 10 9 3.4 8.3 – 8.7 

 

Em 7% dos casos (N=68) não se dispunha de informação sobre a idade dos animais 

afectados. 

 

A.3). TECIDOS MOLES (N=393; 7.68%) 

As cinco neoplasias dos tecidos moles mais comuns na população canina do sexo feminino 

em estudo foram o lipoma (N=145; 36.9%), o hemangiopericitoma (N=57; 14.5%), o 

fibrossarcoma (N=40; 10.18%), o hemangioma (N=36; 9.16%) e o hemangiossarcoma 

(N=31; 7.89%). 

A faixa etária dos indivíduos afectados variou entre os 4 meses e os 17 anos de idade, 

apresentando uma média de 9.4 anos. A caracterização etária das cadelas com neoplasias 

dos tecidos moles encontra-se representada na tabela 9. 

 

Tabela 9. Caracterização etária das cadelas com neoplasias dos tecidos moles. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
17 9.4 10 10 2.9 9.1 – 9.7 

 

Da totalidade de neoplasias deste grupo, 30 casos (7.6%) não apresentaram informação 

sobre a idade dos animais afectados e num caso apenas se dispunha da informação que o 

animal era adulto. 
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A.4). APARELHO DIGESTIVO (AD) (N=266; 5.2%) 

O AD foi dividido em cavidade oral, glândulas salivares, esófago, estômago, intestino, 

pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, e serosas. A distribuição dos casos de neoplasias 

por cada região do AD das cadelas encontra-se caracterizada no gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Distribuição das neoplasias do AD das cadelas pelas suas regiões (%). 
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As cinco neoplasias mais frequentes foram a epúlide (N=75; 28.2%), o carcinoma (N=52; 

19.55%), o papiloma (N=18; 6.77%), o melanoma (N=18; 6.77%) e o histiocitoma (N=12; 

4.51%). Do total de carcinomas (N=52), o mais comum foi o carcinoma de células 

escamosas (N=12; 23.1%). 

A faixa etária das cadelas com neoplasia no AD variou entre os 4 meses e os 18 anos, 

apresentando uma média de 9.2 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 10. 

 

Tabela 10. Caracterização etária das cadelas com neoplasia no AD. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
18 9.2 10 9 3.4 8.8 – 9.6 

 

Em 7.9% dos casos (N=21) não se dispunha de informação sobre a idade dos animais 

afectados e num caso só existia a informação que o animal era adulto. 

 

A.5). APARELHO REPRODUTOR FEMININO (ARF) (N=253; 4.94%) 

O ARF foi dividido em ovários, útero, vagina e vulva. A vagina foi o local do ARF mais 

afectado por neoplasias (N=116; 45.8%) A distribuição das neoplasias ováricas, uterinas, 

vaginais e vulvares está representada no gráfico 9. 
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Gráfico 9. Distribuição das neoplasias ováricas, uterinas, vaginais e vulvares (%). 

 

 

As neoplasias mais frequentes do ARF foram o leiomioma (N=52; 20.6%), o tumor das 

células da granulosa (N=40; 15.8%), o fibroma (N=37; 14.6%), o pólipo (N=28; 11.1%) e o 

carcinoma (N=21; 8.3%). Do total de carcinomas do ARF, o mais comum foi o 

adenocarcinoma (N=11; 52.4%). 

A faixa etária dos indivíduos afectados variou entre os 4 meses e os 17 anos de idade, 

apresentando uma média de 9.8 anos. A caracterização etária das cadelas com neoplasias 

no ARF encontra-se representada na tabela 11. Da totalidade de neoplasias deste grupo, 17 

casos (6.7%) não apresentaram informação sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 11. Caracterização etária das cadelas com neoplasia no ARF. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3  

(4 meses) 
17 9.8 10 10 3.5 9.4 – 10.3 

 

 

B). POPULAÇÃO CANINA DO SEXO MASCULINO (N=3574; 40.7%) 

Os canídeos do sexo masculino mais afectados por neoplasias eram de raça indeterminada 

(N=1057; 29.6%). Registou-se um total de 2318 cães machos de raça pura, estando 

distribuídos por 88 raças diferentes. Do total de cães machos, as cinco raças puras mais 

afectadas por neoplasias foram as seguintes: Boxer (N=406; 11.4%), Cocker (N=337; 9.4%), 

Caniche (N=161; 4.5%), Pastor Alemão (N=159; 4.45%) e Husky Siberiano (N=156; 4.36%). 

Em 5.6% dos casos (N=199) não se dispunha de informação sobre a raça dos indivíduos 

afectados. 

As cinco regiões analisadas com maior proporção de machos afectados face ao número 

total de machos, foram as seguintes: pele (N=1627; 45.52%), aparelho reprodutor masculino 

(N=699; 19.56%), tecidos moles (N=387; 10.83%), aparelho digestivo (N=382; 10.69%) e 

região ocular (N=117; 3.27%). 
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B.1). PELE (N=1627; 45.52%) 

As cinco neoplasias mais frequentes nos cães foram o adenoma (N=414; 25.45%), o 

mastocitoma (N=261; 16.04%), o carcinoma (N=167; 10.26%), o epitelioma (N=160; 9.83%) 

e o histiocitoma (N=158; 9.71%). Do total de adenomas da pele identificados para a 

população canina do sexo masculino, os mais comuns foram o adenoma das glândulas 

hepatóides (N=304; 73.4%), o adenoma das glândulas sebáceas (N=69; 16.7%) e o 

adenoma das glândulas apócrinas (N=28; 6.8%). Os carcinomas da pele mais comuns foram 

o carcinoma das glândulas hepatóides (N=58; 34.7%), o carcinoma de células escamosas 

(N=55; 32.9%) e o carcinoma das glândulas apócrinas (N=32; 19.2%). 

A faixa etária dos cães com neoplasia cutânea e subcutânea variou entre os 4 meses e os 

18 anos, apresentando uma média de 8.8 anos. A caracterização etária dos canídeos do 

sexo masculino com neoplasias da pele encontra-se representada na tabela 12. Em 5.8% 

dos casos (N=95) não se dispunha de informação sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 12. Caracterização etária dos cães com neoplasia cutânea e subcutânea. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
18 8.8 10 9 3.7 8.6 – 9 

 

B.2). APARELHO REPRODUTOR MASCULINO (N=699; 19,56%) 

Resultados acima mencionados no ponto E), página 45. 

 

B.3). TECIDOS MOLES (N=387; 10.83%) 

As cinco neoplasias mais frequentes dos tecidos moles na população canina do sexo 

masculino foram o hemangiopericitoma (N=77; 19.9%), o hemangioma (N=62; 16.02%), o 

lipoma (N=56; 14.47%), o hemangiossarcoma (N=52; 13.44%) e o fibrossarcoma (N=42; 

10.85%).  

A faixa etária dos canídeos machos com neoplasia dos tecidos moles variou entre 1 e os 16 

anos, apresentando uma média de 9.3 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 13. Em 6.5% dos casos (N=25) não existia informação sobre a idade 

dos animais afectados. 

 

Tabela 13. Caracterização etária dos cães com neoplasia dos tecidos moles. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 16 9.3 10 10 2.9 9 – 9.6 



Inês Salvado        Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 
 

53 

B.4). APARELHO DIGESTIVO (N=382; 10.69%) 

O AD foi dividido em cavidade oral, glândulas salivares, esófago, estômago, intestino, 

pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, e serosas. A distribuição dos casos de neoplasias 

por cada região do AD dos canídeos do sexo masculino está representada no gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Distribuição das neoplasias do AD dos canídeos do sexo 

masculino pelas suas regiões (%). 
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As cinco neoplasias mais frequentes do AD dos canídeos machos foram a epúlide (N=106; 

27.75%), o carcinoma (N=75; 19.63%), o melanoma (N=37; 9.69%), o pólipo (N=31; 8.12%) 

e o linfoma (N=17; 4.45%). Do total de carcinomas do AD, o mais comum foi o carcinoma de 

células escamosas (N=21; 28%).  

A faixa etária dos canídeos com neoplasia no AD variou entre os 4 meses e os 19 anos, 

apresentando uma média de 9.3 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 14. 

 

Tabela 14. Caracterização etária dos canídeos do sexo masculino com neoplasia do AD. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.3 

(4 meses) 
19 9.3 8 9.5 3.5 10 – 10.5 

 

Dos 382 casos, 36 (9.4%) não dispunham de informação sobre a idade dos animais 

afectados e num caso (0.3%) só existia a informação que o animal era adulto. 

 

B.5). REGIÃO OCULAR (N=117; 3,27%) 

A região ocular foi dividida em pálpebras, globo ocular e órbita. As pálpebras foram a região 

mais afectada (N=107; 91.45%), seguidas do globo ocular (N=7; 5.98%) e da órbita (N=3; 

2.56%). As neoplasias mais frequentes, na população canina do sexo masculino, foram o 

epitelioma (N=36; 30.77%), o adenoma (N=26; 22.22%), o melanoma (N=12; 10.26%), o 
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papiloma (N=12; 10.26%), o histiocitoma (N=8; 6.84%) e o carcinoma (N=8; 6.84%). Do total 

de epiteliomas registados, o mais frequente foi o epitelioma das glândulas de Meibomius 

(N=27; 75%). Do total de adenomas, o mais representativo foi o adenoma das glândulas de 

Meibomius (N=17; 65.4%). Do total de carcinomas registados, o mais frequente foi o 

carcinoma das glândulas de Meibomius (N=3; 37.5%). 

A faixa etária dos canídeos machos com neoplasia na região ocular variou entre os 7 meses 

e os 17 anos, apresentando uma média de 9.2 anos. A sua caracterização etária encontra-

se representada na tabela 15. Em 6.8% dos casos (N=8) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 15. Caracterização etária dos cães com neoplasia no tecido hematopoiético. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.6 

(7 meses) 
17 9.2 10 10 3.5 8.5 – 9.8 

 

 

3.1.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FELINA EM ESTUDO 

Em relação à espécie felina, nos 2673 casos registados, observou-se que as raças mais 

afectadas foram as seguintes: Europeu comum (N=1925; 72%), Siamês (N=285; 10.7%) e 

Persa (N=120; 4.5%). Em 9.4% dos casos (N=251) não existia informação sobre a raça dos 

animais afectados. Os restantes 92 casos (3.4%) estavam distribuídos por diversas raças 

como o Bosques da Noruega, o Angorá, o Birmanês, entre outras, cuja representatividade 

individual foi muito reduzida.  

A faixa etária da população felina analisada variou entre os 5 meses e os 22 anos, 

apresentando uma média de 9.9 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 16. 

 

Tabela 16. Caracterização etária da população felina em estudo. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.4 

(5 meses) 
22 9.9 10 10 3.3 9.8 – 10 

 

Em 256 casos (9.5%) não existia informação sobre a idade dos animais afectados e em 6 

casos apenas se dispunha da informação que os animais eram adultos.  
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3.1.2.1. NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES E RAÇAS MAIS AFECTADAS 

Na espécie felina, 12.9% das neoplasias eram benignas e 86.8% eram malignas, das quais 

0.3% incluíram-se no grupo das neoplasias de malignidade atenuada. Em 0.3% dos casos 

analisados não existia informação suficiente para se classificar as neoplasias quanto ao seu 

comportamento biológico. 

As cinco neoplasias mais frequentes na população felina em estudo foram o carcinoma 

(N=1361; 50.9%), o fibrossarcoma (N=470; 17.6%), o adenoma (N=136; 5.1%), o linfoma 

(N=126; 4.7%) e o fibrohistiocitoma maligno na variante de células gigantes (N=81; 3%). 

 

A). CARCINOMA (N=1361; 50.9%) 

Do total de carcinomas identificados na população felina, os mais comuns foram os 

carcinomas da glândula mamária (N=1056; 77.59%) e os carcinomas da pele (N=117; 

8.6%).  

Os felídeos mais afectados eram das seguintes raças: Europeu comum (N=977; 71.8%), 

Siamês (N=175; 12.9%) e Persa (N=44; 3.2%). Em 8.5% dos casos (N=116) não se 

dispunha de informação sobre a raça dos animais afectados. 

 

B). FIBROSSARCOMA (N=470; 17.6%) 

Os felídeos mais afectados por fibrossarcomas eram da raça Europeu comum (N=348; 

74%), da raça Siamês (N=42; 8.9%) e da raça Persa (N=11; 2.3%). Em 10.9% dos casos 

(N=51) não se dispunha de informação sobre a raça dos animais afectados. 

 

C). ADENOMA (N=136; 5.1%) 

Do total de adenomas identificados na população felina, os mais comuns foram os 

adenomas da glândula mamária (N=63; 46.32%) e os adenomas da pele (N=42; 30.88%). 

Os felídeos mais afectados por adenomas eram da raça Europeu comum (N=89; 65.4%), da 

raça Persa (N=17; 12.5%) e da raça Siamês (N=12; 8.8%). Em 7.4% dos casos (N=10) não 

se dispunha de informação sobre a raça dos animais afectados. 

 

D). LINFOMA (N=127; 4.8%) 

Do total de linfomas identificados, os mais comuns foram o linfoma digestivo (N=48; 37.8%) 

e o multicêntrico (N=36; 28.35%). A distribuição dos tipos de linfoma pela população felina 

em estudo encontra-se representada no gráfico 11. Os felídeos mais afectados por linfomas 

eram da raça Europeu comum (N=101; 80.2%), da raça Siamês (N=7; 5.6%) e da raça 

Persa (N=5; 4%). Em 6.3% dos casos (N=8) não se dispunha de informação sobre a raça 

dos animais afectados. 
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Gráfico 11. Distribuição dos tipos de linfoma pela população felina em estudo (%). 
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E). FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO (VARIANTE DE CÉLULAS GIGANTES) (N=81; 3%) 

As únicas raças afectadas por fibrohistiocitomas malignos (variante de células gigantes) na 

população felina em estudo foram as seguintes: Europeu comum (N=58; 72%), Siamês 

(N=12; 15%), Persa (N=1; 1%) e Angorá (N=1; 1%). Em 11% dos casos (N=9) não se 

dispunha de informação sobre a raça dos felídeos afectados. 

 

3.1.2.2. REGIÕES MAIS AFECTADAS E CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA DA 

POPULAÇÃO AFECTADA 

As cinco regiões mais afectadas por neoplasias, na população felina em estudo, foram a 

glândula mamária (N=1171; 43.81%), os tecidos moles (N=575; 21.51%), a pele (N=435; 

16.27%), o aparelho digestivo (N=167; 6.25%) e o tecido hematopoiético (N=131; 4.9%). 

 

A). GLÂNDULA MAMÁRIA (N=1171; 43.81%) 

Relativamente ao comportamento biológico das neoplasias da glândula mamária na 

população felina em estudo, observou-se uma proporção de 6.66% de neoplasias benignas 

e 93% de neoplasias malignas. Quatro casos (0.34%) não dispunham de informação 

suficiente para classificar as neoplasias quanto ao seu comportamento biológico. As 

neoplasias mais frequentes foram o carcinoma (N=1056; 90.18%), o adenoma (N=63; 

5.38%), o fibrossarcoma (N=23; 1.96%) e o papiloma (N=11; 0.94%). 

Do total de carcinomas da glândula mamária identificados na população felina, os mais 

comuns foram o carcinoma simples tubulo-papilífero (N=395; 33.7%), o carcinoma simples 

cribiforme (N=207; 17.7%) e o carcinoma simples sólido (N=202; 17.3%). Do total de 

adenomas (N=63) da glândula mamária os mais comuns foram o fibroadenoma (N=39; 

61.9%) e o adenoma simples (N=17; 27%). 
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A faixa etária da população felina afectada por neoplasias mamárias variou entre os 10 

meses e os 20 anos, apresentando uma média de 10.4 anos. A sua caracterização etária 

encontra-se representada na tabela 17. Em 8.8% dos casos (N=103) não se dispunha de 

informação sobre a idade dos animais afectados e em três casos só existia a informação 

que os animais eram adultos. 

 

Tabela 17. Caracterização etária da população felina afectada por neoplasias mamárias. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.83  

(10 meses) 
20 10.4 10 10 2.9 10.2 - 10.5 

 

B). TECIDOS MOLES (N=575; 21.51%) 

Observou-se uma proporção de 10.61% de neoplasias benignas e 89.22% de neoplasias 

malignas. Um caso não dispunha de informação suficiente para classificar a neoplasia 

quanto ao seu comportamento biológico. As neoplasias mais frequentes dos tecidos moles 

foram o fibrossarcoma (N=337; 58.61%), o fibrohistiocitoma maligno variante de células 

gigantes (N=64; 11.13%), o lipoma (N=39; 6.78%), o osteossarcoma (N=23; 4%) e o 

condrosteossarcoma (N=14; 2.43%).  

A faixa etária da população felina atingida por neoplasias dos tecidos moles variou entre 1 e 

os 22 anos de idade, apresentando uma média de idade de 9.4 anos. A sua caracterização 

etária encontra-se representada na tabela 18. Em 9.2% dos casos (N=53) não se dispunha 

de informação sobre a idade dos animais afectados e num caso só existia a informação que 

o animal era adulto. 

 

Tabela 18. Caracterização etária da população felina afectada por neoplasias dos tecidos 

moles. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 22 9.4 10 9 3.1 9.1 - 9.7 

 

C). PELE (N=435; 16.27%) 

Relativamente ao comportamento biológico das neoplasias da pele na população felina em 

estudo, observou-se uma proporção de 27.8% de neoplasias benignas e 72.2% de 

neoplasias malignas, das quais 1.9% pertenciam ao grupo das neoplasias de malignidade 

atenuada. As neoplasias mais frequentes foram o carcinoma (N=117; 26.9%), o 

fibrossarcoma (N=94; 21.61%), o adenoma (N=42; 9.66%), o mastocitoma (N=35; 8.05%) e 
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o tricoblastoma (N=20; 4.6%). Dos carcinomas identificados (N=117), o mais comum foi o 

carcinoma de células escamosas (N=52; 44.4%). Do total de adenomas identificados 

(N=42), os mais comuns foram o adenoma das glândulas apócrinas (N=22; 52.4%), o 

adenoma das glândulas sebáceas (N=9; 21.4%) e o adenoma das glândulas ceruminosas 

(N=7; 16.7%). 

A faixa etária da população felina atingida por neoplasias cutâneas e subcutâneas variou 

entre 1 e os 20 anos de idade, apresentando uma média de idade de 9.6 anos. A sua 

caracterização etária encontra-se representada na tabela 19. Em 10.1% dos casos (N=44) 

não se dispunha de informação relativa à idade e num caso só existia a informação que o 

animal era adulto. 

 

Tabela 19. Caracterização etária da população felina afectada por neoplasias cutâneas e 

subcutâneas. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 20 9.6 8 10 3.6 9.2 – 9.9 

 

D). APARELHO DIGESTIVO (AD) (N=167; 6.25%) 

Das neoplasias do aparelho digestivo felino, 17.37% eram benignas e 81.44% eram 

malignas. Dois casos não dispunham de informação suficiente para se classificar as 

neoplasias quanto ao seu comportamento biológico. O AD foi dividido em cavidade oral, 

glândulas salivares, esófago, estômago, intestino, pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, 

e serosas. A distribuição dos casos de neoplasias por cada região do AD felino encontra-se 

representada no gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Proporção de casos de neoplasias por cada região do AD 

na população felina em estudo (%). 
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As cinco neoplasias mais frequentes foram o carcinoma (N=59; 35.33%), o linfoma (N=38; 

22.75%), o pólipo (N=12; 7.19%), o fibrossarcoma (N=9; 5.39%) e a epúlide (N=8; 4.79%). 

Do total de carcinomas do AD, o mais comum foi o carcinoma de células escamosas (N=19; 

32.2%). 

A faixa etária dos felídeos com neoplasia do AD variou entre os 5 meses e os 18 anos, 

apresentando uma média de 9.7 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 20. Em 7.8% dos casos (N=13) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 20. Caracterização etária dos felídeos com neoplasia no AD 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.4 

(5 meses) 
18 9.7 10 10 3.9 9.1 – 10.4 

 

E). TECIDO HEMATOPOIÉTICO (N=131; 4.9%) 

Todas as neoplasias do tecido hematopoiético eram de natureza maligna. As neoplasias 

mais frequentes foram o linfoma (N=127; 96.9%) e a leucemia (N=3; 2.3%). 

A faixa etária dos felídeos com neoplasia hematopoiética variou entre os 6 meses e os 17 

anos, apresentando uma média de 7.6 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 21. Em 12.2% dos casos (N=16) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 21. Caracterização etária dos felídeos com neoplasias hematopoiéticas. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.5 

(6 meses) 
17 7.6 10 9 4.3 6.8 – 8.4 

 

 

3.1.2.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FELINA POR SEXO 

Dos 2673 casos registados de neoplasias felinas, 70.3% (N=1880) afectaram fêmeas e 

28.2% (N=753) surgiram em machos. Em 1.5% dos casos (N=40) não se dispunha de 

informação sobre o sexo dos animais afectados. 

 

A). POPULAÇÃO FELINA DO SEXO FEMININO (N=1880; 70.3%) 

Os felídeos do sexo feminino afectados por neoplasias em geral, distribuíram-se por 8 raças 

diferentes. As raças mais comuns foram as seguintes: Europeu comum (N=1367; 72.7%), 
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Siamês (N=223; 11,9%) e Persa (N=80; 4.3%). Em 7.9% dos casos (N=148) não se 

dispunha de informação sobre a raça dos indivíduos afectados. 

As cinco regiões analisadas com maior proporção de fêmeas afectadas face ao número total 

de fêmeas (N=1880), foram as seguintes: glândula mamária (N=1149; 61.12%), tecidos 

moles (N=288; 15,32%), pele (N=203; 10.8%), aparelho reprodutor feminino (N=69; 3.67%) 

e aparelho digestivo (N=63; 3.35%). 

 

A.1). GLÂNDULA MAMÁRIA (N=1149; 61.12%) 

Nas gatas, as neoplasias da glândula mamária mais frequentes foram o carcinoma (N=1041; 

90.6%), o adenoma (N=62; 5.4%), o fibrossarcoma (N=20; 1.74%) e o papiloma (N=11; 

0.96%). Do total de carcinomas da glândula mamária identificados na população felina, os 

mais comuns foram o carcinoma simples tubulo-papilífero (N=387; 33.7%), o carcinoma 

simples cribiforme (N=206; 17.9%) e o carcinoma simples sólido (N=199; 17.3%). Do total de 

adenomas (N=62) da glândula mamária os mais comuns foram o fibroadenoma (N=38; 

61.3%) e o adenoma simples (N=16; 25.8%). 

A faixa etária das gatas afectadas por neoplasia mamária variou entre os 10 meses e os 20 

anos de idade, apresentando uma média de 10.4 anos. A sua caracterização etária 

encontra-se representada na tabela 22. 

 

Tabela 22. Caracterização etária das gatas com neoplasia na glândula mamária. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.83 

(10 meses) 
20 10.4 10 10 2.9 10.2 – 10.5 

 

Em 8.3% dos casos (N=95) não se dispunha de informação sobre a idade dos animais 

afectados e em 3 casos apenas se sabia que os animais eram adultos. 

 

A.2). TECIDOS MOLES (N=288; 15,32%) 

As cinco neoplasias dos tecidos moles mais frequentes nas gatas em estudo foram o 

fibrossarcoma (N=173; 60.07%), o fibrohistiocitoma maligno variante de células gigantes 

(N=32; 11.11%), o lipoma (N=21; 7.29%), o osteossarcoma (N=10; 3.47%) e o 

fibrocondrossarcoma (N=8; 2.78%).  

A faixa etária das gatas afectadas por neoplasias dos tecidos moles variou entre 1 e os 17 

anos de idade, apresentando uma média de 9.1 anos. A sua caracterização etária encontra-

se representada na tabela 23. Em 6.6% dos casos (N=19) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados e num caso só existia a informação que o animal era 

adulto. 
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Tabela 23. Caracterização etária das gatas com neoplasia dos tecidos moles. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 17 9.1 10 9 2.9 8.7 – 9.4 

 

A.3). PELE (N=203; 10.8%) 

As neoplasias da pele mais comuns na população felina do sexo feminino em estudo foram 

o carcinoma (N=60; 29.56%), o fibrossarcoma (N=46; 22.66%), o adenoma (N=20; 9.85%), o 

mastocitoma (N=11; 5.42%) e o fibrohistiocitoma maligno na variante de células gigantes 

(N=9; 4.43%). Do total de carcinomas identificados (N=60), os mais comuns foram o 

carcinoma de células escamosas (N=27; 45%) e o carcinoma das glândulas apócrinas 

(N=10; 16.7%). Do total de adenomas (N=20), o mais representativo foi o adenoma das 

glândulas apócrinas (N=13; 65%). 

A faixa etária das gatas com neoplasia cutânea e subcutânea variou entre 1 e os 18 anos de 

idade, apresentando uma média de 9.3 anos. A sua caracterização encontra-se 

representada na tabela 24. Em 10.3% dos casos (N=21) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 24. Caracterização etária das gatas com neoplasia da pele. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 18 9.3 8 9 3.6 8.8 – 9.9 

 

A.4). APARELHO REPRODUTOR FEMININO (ARF) (N=69; 3.67%) 

O ARF foi dividido em ovários, útero, vagina e vulva. O útero foi o local do ARF mais 

afectado por neoplasias (N=48; 69.6%). A distribuição das neoplasias ováricas, uterinas, 

vaginais e vulvares está representada no gráfico 13. 

 

Gráfico 13. Distribuição das neoplasias ováricas, uterinas, vaginais e vulvares. 
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As neoplasias mais frequentes do ARF foram o carcinoma (N=35; 50,7%), o leiomioma 

(N=9; 13%), o tumor das células da granulosa (N=8; 11.6%), o leiomiossarcoma (N=5; 7.2%) 

e o pólipo (N=4; 5.8%). Do total de carcinomas do ARF, o mais comum foi o 

adenocarcinoma (N=32; 91,4%). 

A faixa etária das gatas afectadas por neoplasias no ARF variou entre os 2 e os 17 anos de 

idade, apresentando uma média de 9.8 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 25. Em 10.1% dos casos (N=7) não existia informação sobre a idade 

dos animais afectados. 

 

Tabela 25. Caracterização etária das gatas com neoplasia no ARF. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
2 17 9.8 12 10 3.1 9 – 10.5 

 

A.5). APARELHO DIGESTIVO (AD) (N=63; 3.35%) 

O AD foi dividido em cavidade oral, glândulas salivares, esófago, estômago, intestino, 

pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, e serosas. Nas gatas, não se registaram 

neoplasias no esófago. A distribuição dos casos de neoplasias do AD pelas suas regiões 

encontra-se representada no gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Proporção de casos de neoplasias por cada região do AD 

na população de gatas em estudo (%). 
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As neoplasias mais frequentes foram o carcinoma (N=25; 39.68%), o linfoma (N=14; 

22.22%), o pólipo (N=4; 6.35%), o fibrossarcoma (N=4; 6.35%), o mastocitoma (N=3; 

4.765%) e o hemangiossarcoma (N=3; 4.76%). Do total de carcinomas do AD das gatas, o 

mais comum foi o carcinoma de células escamosas (N=8; 32%). 

A faixa etária das gatas com neoplasias do AD variou entre os 6 meses e os 17 anos de 

idade, apresentando uma média de 9.9 anos. A sua caracterização etária encontra-se 
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representada na tabela 26. Em 12.1% dos casos (N=8) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 26. Caracterização etária das gatas com neoplasia no AD. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.5  

(6 meses) 
17 9.9 10 10 3.5 9 – 10.9 

 

 

B). POPULAÇÃO FELINA DO SEXO MASCULINO (N=753; 28.2%) 

Os felídeos do sexo masculino afectados por neoplasias em geral, distribuíram-se por 10 

raças diferentes. As raças mais comuns foram a Europeu comum (N=536; 71.2%), a 

Siamesa (N=61; 8.1%) e a Persa (N=40; 5.3%). Em 11.6% dos casos (N=87) não se 

dispunha de informação sobre a raça dos animais afectados. 

As cinco regiões analisadas com maior proporção de machos afectados face ao número 

total de machos, foram as seguintes: tecidos moles (N=273; 36.25%), pele (N=224; 29.75%), 

aparelho digestivo (N=102; 13.55%), tecido hematopoiético (N=76; 10.09%) e aparelho 

respiratório (N=36; 4.78%). 

 

B.1). TECIDOS MOLES (N=273; 36.25%) 

As cinco neoplasias mais frequentes dos tecidos moles na população felina do sexo 

masculino em estudo, foram o fibrossarcoma (N=156; 57.14%), o fibrohistiocitoma maligno 

variante de células gigantes (N=30; 10.99%), o lipoma (N=17; 6.23%), o osteossarcoma 

(N=13; 4.76%) e o condrosteossarcoma (N=9; 3.3%). 

A faixa etária dos gatos com neoplasias dos tecidos moles variou entre os 3 e os 22 anos de 

idade, apresentando uma média de 9.8 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 27. 

 

Tabela 27. Caracterização etária dos gatos com neoplasia dos tecidos moles. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
3 22 9.8 10 10 3.2 9.3 – 10.2 

 

Da totalidade de neoplasias deste grupo, 29 casos (10.6%) não apresentaram informação 

sobre a idade dos animais afectados. 
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B.2). PELE (N=224; 29.75%) 

As cinco neoplasias mais comuns da pele na população felina do sexo masculino em estudo 

foram o carcinoma (N=53; 23.66%), o fibrossarcoma (N=47; 20.98%), o mastocitoma (N=23; 

10.27%), o adenoma (N=22; 9.82%) e o tricoblastoma (N=12; 5.36%). Do total de 

carcinomas (N=53), os mais frequentes foram o carcinoma de células escamosas (N=23; 

43.4%) e o carcinoma das glândulas apócrinas (N=14; 26.4%). O adenoma mais 

representativo foi o adenoma das glândulas apócrinas (N=9; 40.9%). 

A faixa etária dos gatos afectados por neoplasias cutâneas e subcutâneas variou entre 1 e 

os 20 anos de idade, apresentando uma média de 9.8 anos. A sua caracterização etária 

encontra-se representada na tabela 28. Em 8.9% dos casos (N=20) não se dispunha de 

informação sobre a idade dos animais afectados e num caso só existia a informação que o 

animal era adulto. 

 

Tabela 28. Caracterização etária das gatos com neoplasias da pele. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
1 20 9.8 10 10 3.5 9.3 – 10.3 

 

B.3). APARELHO DIGESTIVO (AD) (N=102; 13.55%) 

O AD foi dividido em cavidade oral, glândulas salivares, esófago, estômago, intestino, 

pâncreas exócrino, fígado e vias biliares, e serosas. A distribuição das neoplasias que 

afectaram o AD dos gatos encontra-se representada no gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Proporção de casos de neoplasias por cada região do AD na população felina do 

sexo masculino em estudo (%). 
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As cinco neoplasias mais frequentes foram o carcinoma (N=38; 37.25%), o linfoma (N=22; 

21.57%), o pólipo (N=8; 7.84%), a epúlide (N=6; 5.88%) e o fibrossarcoma (N=5; 4.9%). Do 
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total de carcinomas do AD dos gatos, o mais comum foi o carcinoma de células escamosas 

(N=11; 28.9%). 

A faixa etária dos gatos afectados por neoplasias no AD variou entre os 5 meses e os 18 

anos de idade, apresentando uma média de 9.6 anos. A sua caracterização etária encontra-

se representada na tabela 29. Em 4.9% dos casos (N=5) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 29. Caracterização etária dos gatos com neoplasia no AD. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.4 

(5 meses) 
18 9.6 10 10 4.2 8.8 – 10.5 

 

B.4). TECIDO HEMATOPOIÉTICO (N=76; 10.09%) 

As neoplasias mais frequentes foram o linfoma (N=73; 96.05%) e a leucemia (N=3; 3.95%). 

A faixa etária dos felídeos machos com neoplasia dos tecidos hematopoiéticos variou entre 

os 6 meses e os 16 anos, apresentando uma média de 7.6 anos. A sua caracterização etária 

encontra-se representada na tabela 30. Em 13.2% dos casos (N=10) não se dispunha de 

informação sobre a idade dos animais afectados. 

 

Tabela 30. Caracterização etária dos gatos com neoplasias hematopoiéticas. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 

0.5 

(6 meses) 
16 7.6 10 9 4.3 6.6 – 8.7 

 

B.5). APARELHO RESPIRATÓRIO (AR) (N=36; 4.78%) 

O aparelho respiratório foi dividido em plano nasal (N=15; 41.66%), cavidade nasal e seios 

paranasais (N=2; 5.56%), pulmão (N=17; 47.2%) e pleura (N=2; 5.56%). As neoplasias mais 

frequentes do AR dos gatos foram o carcinoma (N=28; 77.8%) e o pólipo (N=2; 5.56%). Do 

total de carcinomas identificados (N=28), o mais comum foi o carcinoma de células 

escamosas (N=16; 57.1%). 

A faixa etária dos gatos com neoplasias do AR variou entre os 2.5 e os 20 anos, 

apresentando uma média de 9.9 anos. A sua caracterização etária encontra-se 

representada na tabela 31. Em 13.9% dos casos (N=5) não se dispunha de informação 

sobre a idade dos animais afectados. 

 

 



Inês Salvado        Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 
 

66 

Tabela 31. Caracterização etária dos gatos com neoplasias no AR. 

 Mínimo Máximo Média Moda Mediana 
Desvio-  

-padrão 
IC (95%) 

Idade 

(anos) 
2.5 20 9.9 8 10 4.3 8.3 – 11.5 

 

 

4. DISCUSSÃO 

É importante referir que as diferenças observadas entre os resultados obtidos por este 

estudo e os resultados da pesquisa bibliográfica podem dever-se ao facto de não se ter 

incluído as análises citológicas para a elaboração das bases de dados. Por este motivo, a 

amostra obtida pode não ser representativa das neoplasias que afectam a população canina 

e felina portuguesa. Esta representatividade assume especial importância para as regiões 

cujas neoplasias são diagnosticadas preferencialmente através de análises citológicas (ver 

discussão sobre as neoplasias do tecido hematopoiético). Apesar da análise citológica ser 

um dos primeiros meios de diagnóstico para a determinação da existência ou ausência de 

neoplasia, na maioria dos casos, o animal é posteriormente sujeito a cirurgia para a exérese 

da massa. A peça de exérese é então, enviada para o laboratório para ser sujeita a análise 

histopatológica. Logo, grande parte dos resultados das análises citológicas está repetida nas 

análises histopatológicas ou anatomohistopatológicas. Além disso, como referido na revisão 

bibliográfica, o resultado de uma histopatologia é mais específica e detalhada do que uma 

análise citológica, permitindo avaliar a arquitectura do tecido, o grau de invasão das zonas 

adjacentes, fornecendo um diagnóstico e um grau de malignidade definitivos. Por estes 

motivos, a autora não inclui as citologias no seu estudo. 

A análise global das neoplasias identificadas no período entre 2000 e 2009 permitiu 

constatar um maior número de canídeos na amostra populacional afectada por neoplasias 

comparativamente com os felídeos. Contudo, esta amostra surgiu de uma população com 

uma proporção de canídeos muito superior à dos felídeos. Por este motivo, a proporção final 

de canídeos (62.1%) e felídeos (58.5%) com neoplasia na amostra obtida, não diferiu muito.  

Relativamente à frequência das raças puras na espécie canina, salvo algumas situações 

pontuais, as raças mais afectadas incluem-se nas raças mais frequentes em Portugal. 

Segundo o Clube Português de Canicultura as raças mais comuns em Portugal entre o ano 

2000 e 2009 inclusive, foram por ordem decrescente, o Retriever de Labrador, o Rottweiler, 

o Pastor Alemão, o Yorkshire Terrier, o Golden Retriever, o Boxer, o Serra da Estrela, o 

Cocker e o São Bernardo. Este pode ser um dos motivos para que algumas destas raças 

surjam entre as mais afectadas por neoplasias neste estudo. As raças felinas mais 

frequentes neste estudo foram o Europeu comum, o Siamês e o Persa, sendo que a 

primeira se encontrou numa frequência muito superior a todas as outras (72%). A frequência 
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de outras raças felinas como o Bosques da Noruega, o Angorá, o Birmanês, entre outros, foi 

realmente ínfima, não surgindo na maioria das análises efectuadas por regiões. Tal como 

para as raças caninas, uma explicação provável para estes resultados pode ser a frequência 

destas raças na população felina portuguesa. Apesar da dimensão da amostra populacional 

obtida neste estudo ser muito grande, existem inúmeras regiões como por exemplo, as 

glândulas salivares, o esófago, a hipófise, a laringe, a traqueia, a uretra, etc, cuja amostra é 

demasiado pequena (<10 casos) para se conseguir retirar conclusões válidas. Uma hipótese 

para a realização de um estudo mais completo sobre estas regiões cujas neoplasias são tão 

raras é um estudo conjunto com outros centros de diagnóstico, numa tentativa de formar 

uma amostra maior com o objectivo de se descobrir a existência ou não de algum tipo de 

predisposição. A espécie felina foi mais afectada por este fenómeno, provavelmente pela 

dimensão mais reduzida da amostra obtida.  

O grupo dos carcinomas constituiu as neoplasias mais frequentes nas duas espécies. Na 

espécie canina, as regiões mais afectadas por neoplasias foram, por ordem decrescente, a 

glândula mamária, a pele, os tecidos moles, o ARM, o AD, o ARF, a região ocular, o tecido 

hematopoiético, o sistema endócrino, o sistema nervoso, o aparelho respiratório, o aparelho 

urinário, os ossos e articulações e o sistema cardiovascular. Na espécie felina, observaram-

se algumas diferenças comparativamente à espécie canina. As regiões mais afectadas por 

neoplasias foram, por ordem decrescente, a glândula mamária, os tecidos moles, a pele, o 

AD, o tecido hematopoiético, o ARF, o aparelho respiratório, a região ocular, o sistema 

endócrino, o aparelho urinário, o sistema nervoso, os ossos e articulações e o aparelho 

reprodutor masculino. Não foram registados casos de neoplasias no sistema cardiovascular 

desta espécie. 

Comparando os resultados obtidos para as cinco regiões mais afectadas por neoplasias, 

verificou-se que a glândula mamária, os tecidos moles, a pele e o aparelho digestivo surgem 

nas duas espécies. Comparando o comportamento biológico das neoplasias, na espécie 

canina, a única região com maior proporção de neoplasias benignas foi a pele. Na espécie 

felina, a proporção de neoplasias malignas foi sempre superior à proporção de neoplasias 

benignas, nas cinco regiões analisadas. Verificou-se ainda, que a idade média de 

diagnóstico das neoplasias na espécie canina foi sempre inferior à idade média da espécie 

felina, com excepção dos tecidos moles em que foi igual. A proporção total de fêmeas com 

neoplasia foi superior à proporção de machos, nas duas espécies. Na análise da população 

canina e felina por sexo verificou-se que para o sexo feminino, as cinco regiões mais 

afectadas foram as mesmas nas duas espécies (glândula mamária, pele, tecidos moles, AD 

e ARF). Na glândula mamária, na pele e no AD, a idade média das cadelas foi inferior à das 

gatas. Nos tecidos moles, a idade média das gatas foi inferior à das cadelas e no ARF a 

idade média foi a mesma. Na população do sexo masculino, a pele, os tecidos moles e o AD 

constituíram três das cinco regiões mais afectadas por neoplasias nas duas espécies. As 
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regiões que variaram foi o ARM e a região ocular nos cães, e o tecido hematopoiético e o 

aparelho respiratório nos gatos. Na pele, tecidos moles e AD, a idade média dos gatos foi 

superior à dos cães. No AD canino, as regiões mais afectadas foram a cavidade oral e a 

região perianal, enquanto que na espécie felina foi a cavidade oral e o intestino. No ARF 

canino, a vagina foi a região mais afectada enquanto que na espécie felina, o útero 

apresentou uma proporção de neoplasias muito superior. 

Segundo Rassnick (2010), as neoplasias da pele são o primeiro e o segundo grupo de 

neoplasias mais frequente na espécie canina e felina, respectivamente. Neste estudo, 

verificou-se que as neoplasias da pele constituíram, respectivamente, o segundo e o terceiro 

grupo mais frequente nos canídeos e felídeos. Salvo ligeiras variações, as neoplasias mais 

frequentes bem como a frequência de neoplasias benignas e malignas nas duas espécies, 

foram concordantes com a pesquisa bibliográfica realizada. 

Segundo Rutteman e Kirpensteijn (2003), as neoplasias dos tecidos moles constituem 15-

35% e 7% de todas as neoplasias caninas e felinas, respectivamente. No presente estudo, a 

frequência das neoplasias deste grupo diferiu dos valores apresentados anteriormente, tanto 

na espécie canina (9%) como na espécie felina (21.51%). Segundo Dobson e Morris (2001), 

na espécie canina, a maioria destas neoplasias é de natureza benigna enquanto que nos 

felinos a sua grande maioria é maligna. Contudo neste estudo, as neoplasias malignas 

foram as mais frequentes em ambas as espécies, apesar de na espécie felina a diferença 

ser bastante mais marcada (54.05% de neoplasias malignas na espécie canina e 89.22% de 

neoplasias malignas na espécie felina). 

Os resultados obtidos neste estudo para as neoplasias do aparelho reprodutor masculino 

foram bastante semelhantes aos da pesquisa bibliográfica efectuada. As diferenças entre a 

proporção de canídeos e felídeos afectados foi bastante grande (de 8% para 0.07% da 

totalidade das neoplasias em estudo). Uma explicação para este facto pode ser a castração 

mais precoce e mais frequente da espécie felina comparativamente à espécie canina. 

Na glândula mamária, os resultados obtidos na espécie canina relativamente ao 

comportamento biológico das neoplasias assemelhou-se mais aos resultados obtidos por 

Sontas et al (2009) do que aos resultados de Chun e Garrett (2010), ou seja, obteve-se uma 

proporção de neoplasias malignas muito superior (81.15%) às benignas (18.78%). 

Relativamente à espécie felina, neste estudo as neoplasias da glândula mamária 

constituíram o grupo mais frequente de neoplasias e não o terceiro como é defendido por 

Lana (2007). A frequência de neoplasias malignas e benignas foi semelhante à indicada na 

bibliografia. Nas duas espécies, as faixas etárias e as raças mais afectadas foram 

semelhantes às pesquisadas. 

As neoplasias do tecido hematopoiético foram mais frequentes na espécie felina do que na 

canina, tal como a pesquisa bibliográfica o refere. Contudo, não atingiram a 

representatividade esperada nas duas espécies. Na espécie canina, foram ultrapassadas 
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por diversas regiões, ficando em oitavo lugar. Na espécie felina, não foi o grupo mais 

frequente, como referem Dobson e Morris (2001), mas o quinto grupo em frequência. O 

linfoma foi a neoplasia mais representativa nas duas espécies. A explicação mais provável 

para esta diferença, principalmente na espécie canina, foi a não utilização das análises 

citológicas para a elaboração da base de dados. Na espécie canina, um dos principais sinais 

de linfoma é o aumento dos linfonodos periféricos e por este motivo, o principal meio de 

diagnóstico é a análise citológica desses mesmos linfonodos. Nos gatos, esta alteração 

sistémica já não ocorre com tanta frequência, logo a análise citológica não assume uma 

importância tão relevante.  
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CONCLUSÃO 

 

A componente prática do estágio curricular desenvolvida durante 6 meses no Hospital 

Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, foi bastante enriquecedora, tendo superado 

as expectativas. Uma mais-valia deste Hospital é a proporção de procedimentos que são 

realmente realizados pelos alunos, o que permite desenvolver uma maior destreza durante a 

prática clínica. Este estágio permitiu ainda, a aquisição de conhecimentos essenciais para o 

desenvolvimento futuro da actividade profissional na área de clínica dos animais de 

companhia. 

Pelo facto das neoplasias serem um problema cada vez mais comum na actividade clínica e 

de alguns autores referirem que estão poucos estudos feitos nesta área, a autora propôs-se 

realizar um estudo retrospectivo de 10 anos nas duas espécies mais frequentes na 

actividade clínica dos pequenos animais, os canídeos e os felídeos domésticos. 

Infelizmente, devido às dimensões do estudo e com um número-limite de páginas, não foi 

possível referir nesta tese toda a informação disponível. Por este motivo, foi feita uma 

análise descritiva dos parâmetros mais gerais. De um modo geral, verificou-se que as 

neoplasias têm um peso considerável na actividade clínica, surgindo inúmeros casos novos 

por ano. No Laboratório de Anatomia Patológica da FMV-UTL, as análises a neoplasias 

representam mais de 50% das análises realizadas anualmente por exame histopatológico e 

anatomohistopatológico. 

Muitos dos resultados obtidos são semelhantes aos resultados de estudos realizados por 

outros autores. A principal diferença surgiu a nível da distribuição das raças. Um motivo 

pode ser, como explicado anteriormente, a frequência dessas mesmas raças na população 

canina portuguesa. Relativamente às raças felinas, os casos foram fundamentalmente 

distribuídos por três raças diferentes, o Europeu comum, o Persa e o Siamês.  

Tal como o esperado, os resultados obtidos variaram muito entre localizações e entre as 

duas espécies. Surgiram alguns resultados surpreendentes, como por exemplo, a diferença 

populacional entre a espécie canina e felina analisada pelo Laboratório; o comportamento 

biológico das neoplasias da glândula mamária na espécie canina, cujo resultado demonstrou 

uma proporção muito mais elevada de neoplasias malignas comparativamente às 

neoplasias benignas. Infelizmente surgiram regiões, cuja casuística foi demasiado diminuta 

para se retirarem conclusões coerentes. 

Pelo facto da fonte utilizada para a recolha dos dados dispor de pouca informação sobre a 

história clínica dos animais, não foi possível retirar conclusões elucidativas sobre alguns 

parâmetros como factores de risco, tempo de sobrevivência do animal após detecção da 

neoplasia, entre outros. Talvez estes resultados comecem a surgir em estudos futuros. 
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ANEXO I - INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Tabela 1. Percentagem das neoplasias cutâneas não-linfóides mais frequentes no gato  

(Vail  Withrow, 2007) 

TIPO DE NEOPLASIA PERCENTAGEM DE CASOS (%) 

GATO (N = 1.155) 

Tumor das células basais 19.7 

Mastocitoma 17.4 

Fibrossarcoma 17.4 

Carcinoma de células escamosas 11.4* 

Adenoma sebáceo 3.1 

* Valor subvalorizado porque não inclui a localização nos pavilhões auriculares (local 

muito comum para este tipo de neoplasia) 

 

 

Tabela 2. Percentagem das neoplasias cutâneas não-linfóides mais frequentes no cão  

(Vail  Withrow, 2007) 

TIPO DE NEOPLASIA PERCENTAGEM DE CASOS (%) 

CÃO (N = 6.282) 

Mastocitoma 18.8 

Adenoma / adenocarcinoma das glândulas 

hepatóides 

10.1 

Lipoma 7.1 

Adenoma sebáceo 7.1 

Histiocitoma 6.7 

Carcinoma de células escamosas 6.2 

Melanoma 6.2 

Fibrossarcoma 6.1 

Tumor das células basais 4.6 

Hemangiopericitoma 4.4 
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Tabela 3. Frequência relativa das neoplasias benignas e malignas da pele em cães e gatos 

(Brearley, 2003). 

TIPO DE NEOPLASIA TOTAL DE NEOPLASIAS DA 

PELE (%) 

RATIO NEOPLASIAS  

BENIGNAS : MALIGNAS 

CÃO 

Epitelial 35 85 : 15 

Mesenquimatosa 50 50 : 50 

Melanocítica 4 80 : 20 

Total de neoplasias da pele - 60 : 40 

GATO 

Epitelial 43 40 : 60 

Mesenquimatosa 47 20 : 80 

Melanocítica 1 50 : 50 

Total de neoplasias da pele - 35 : 65 

 

 

Tabela 4. Alterações moleculares registadas nos canídeos e felídeos domésticos com 

neoplasias (Dobson  Morris, 2001). 

Alteração molecular Espécie Neoplasia 

p53 

(gene importante para a 

integridade do ADN) 

Canídeo Osteossarcoma 

Carcinoma de células escamosas 

Adenocarcinoma nasal 

Adenocarcinoma das glândulas hepatóides 

Adenoma / carcinoma mamário 

Linfoma 

Felídeo Carcinoma mamário 

Osteossarcoma 

Fibrossarcoma 

Sarcoma de células fusiformes 

Sarcoma pleomórfico 

K - ras Canídeo Carcinoma do pulmão 

N - ras Canídeo Leucemia não-linfocítica aguda 

Melanoma 

yes - 1 Canídeo Neoplasia da glândula mamária e outras 

myc Canídeo 

Felídeo 

Neoplasia de células plasmáticas 

Linfoma 
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Tabela 5. Predisposição rácica em neoplasias caninas  

(Dobson  Morris, 2001; Cullen, Page  Misdorp, 2002; Blackwood, 2003). 

NEOPLASIA RAÇA 

Histiocitose maligna / sistémica Bouvier Bernois 

Histiocitoma Boxer, Bulldog, Doberman, Teckel 

Epitelioma intracutâneo cornificante Elkhound Norueguês, Kerry Blue Terrier 

Neoplasia das glândulas sebáceas Cocker Spaniel, Kerry Blue Terrier,  

Boston Terrier, Beagle, Basset Hound, Teckel 

Tricoepitelioma 

Outras neoplasias dos folículos pilosos 

Basset Hound, Cocker Spaniel, Pastor Alemão, 

Golden Retriever 

Sarcoma dos tecidos moles Flat coated Retriever 

Fibrossarcoma Golden Retriever 

Hemangiossarcoma Pastor Alemão 

Osteossarcoma Irish Wolfhound, Dogue Alemão, São Bernardo, 

Boxer, Pastor Alemão, Rottweiler 

Mastocitoma Boxer, Golden Retriever, Retriever de Labrador, 

Bulldog 

Neoplasias dos quimio-receptores Boxer, Boston Terrier 

Carcinoma gástrico Pastor Belga 

Carcinoma do ovário Pointer 

Insulinoma, carcinoma pancreático Airedale Terrier, Caniche 

Carcinoma da tiróide Beagle, Boxer, Golden Retriever, Retriever de 

Labrador 

Carcinoma da bexiga Beagle, Collie, Terrier Escocês 

Linfoma Boxer 

Neoplasias do encéfalo Bulldog, Boxer, Boston Terrier 

Neoplasias da região nasal e seios 

paranasais 

Airedale, Collie, Terrier Escocês 

Neoplasias da glândula mamária Boxer, Pointer, Teckel, Retriever de Labrador, 

Setter Inglês, Springer Spaniel 

Neoplasias da orofaringe Boxer, Golden Retriever, Cocker spaniel 

Neoplasias dos testículos Boxer, Collie, Pastor Alemão 
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Tabela 6. Comportamento Biológico das Neoplasias Benignas e Malignas. 

(Fernández, 2004; Dobson  Morris, 2001; Cullen et al., 2002; Cockerell  Cooper, 2002; 

Kusewitt  Rush, 2007) 

COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DAS NEOPLASIAS 

CARACTERÍSTICAS BENIGNA MALIGNA 

Diferenciação celular Uniforme 

Bem diferenciado 

Estrutura semelhante ao 

tecido de origem 

 

Pouca ou sem atipia celular 

Pleomorfismo 

Bem diferenciado, 

moderadamente diferenciado, 

pouco diferenciado ou 

indiferenciado. 

Vários graus de atipia celular 

Nucléolo Normal Grande e/ou múltiplo 

Ratio núcleo/citoplasma Normal (1:4 a 1:6) Aumentado (1:1) 

Figuras de mitose Raras 

Aparência normal 

Comuns 

Aparência atípica 

Velocidade de 

crescimento 

Lento 

O crescimento pode parar em 

certos casos 

Rápido 

O crescimento nunca pára 

Modo de crescimento Expansivo 

Progressivo 

Maioria é encapsulada 

(algumas excepções, como o 

fibroma e o hemangioma) 

Invasivo 

Infiltrativo 

Pouco delimitado/não 

encapsulado 

Invasão dos tecidos Rara Frequente 

Metastização (*) Ausente Frequente 

Necrose Mínima Moderada a abundante 

Ulceração Mínima Moderada a abundante 

Efeitos locais Mínimos 

Pode causar compressão, 

necrose e deformidade 

anatómica 

Acentuados 

Destruição dos tecidos 

vizinhos normais 

Ulceração 

Efeitos sistémicos Pouco frequente  

(excepto neoplasias 

endócrinas; representam risco 

de vida se surgirem num 

órgão vital como o encéfalo) 

Frequente 

Representam risco de vida 

devido à destruição tecidular e 

processo de metastização 

Recidiva após tratamento Raro Frequente 

Legenda: (*) Regional e à distância. Critério definitivo de malignidade 
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Tabela 7. Classificação TNM para as neoplasias em geral  

(Cullen et al, 2002; Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde, 2004) 

NEOPLASIA PRIMÁRIA (T) 

Tx  A neoplasia primária não pode ser detectada 

Tis Carcinoma localizado não infiltrativo (in situ) 

T0  Sem evidência da neoplasia primária 

T1, T2, T3 e T4 Tamanho crescente e/ou extensão local da neoplasia primária 

LINFONODOS REGIONAIS (N) 

Nx Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de envolvimento dos linfonodos regionais 

N1, N2 e N3 Comprometimento crescente dos linfonodos regionais 

METASTIZAÇÃO À DISTÂNCIA (M) 

Mx As metástases à distância não podem ser avaliadas 

M0 Ausência de metastização à distância 

M1 Metástases num único órgão (ex. pulmão) 

M2 Metástases em mais do que um órgão (ex. pulmão e fígado) 

Notas: A extensão directa da neoplasia primária para o linfonodo regional é classificada como 

metástase linfonodal. Metástase em qualquer outro linfonodo (não regional) é classificada como 

metástase à distância. Esta classificação sofre algumas variações consoante a neoplasia em 

questão. Subdivisões do TNM - As subdivisões de algumas categorias principais estão disponíveis 

para aumentar a especificidade da classificação (por exemplo: T1a ou T1b, N2a ou N2b). 
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ANEXO II - RESULTADOS ADICIONAIS 

 

POPULAÇÃO CANINA: Registo do número de casos de neoplasia por região e suas 

percentagens. 

 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO NR. CASOS / % * NR DE CASOS TOTAL 

/ % ** 

GLÂNDULA MAMÁRIA   N=2955 (33.7%) 

PELE   N=2624 (29.9%) 

REGIÃO AURICULAR 
Pavilhão auricular 
Canal auditivo 

137 (81,55%) 
31 (18,45%) 

168 (1,91%) 

TECIDOS MOLES   N=790 (9%) 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Glândulas Salivares 
Esófago 
Estômago 
Intestino 
Pâncreas exócrino 
Fígado 
Serosas 

434 (65.96%) 
6 (0,91%) 
4 (0,61%) 

36 (5,47%) 
90 (13.68%) 
18 (2.74%) 
63 (9.57%) 

7 (1,06%) 

N=658 (7.5%) 

APARELHO REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos  
Próstata 
Pénis 
Prepúcio 

624 (89,30%) 
24 (3,40%) 
29 (4,15%) 
22 (3,15%) 

699 
(7,96%) 

APARELHO REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Útero 
Vagina 
Vulva 

77 (30,43%) 
36 (14,23%) 

116 (45,85%) 
24 (9,49%) 

253 
(2,88%) 

REGIÃO OCULAR 
Pálpebras 
Globo ocular 
Órbita 

193 (88,94%) 
16 (7,37%) 

8 (3,69%) 

217 
(2,47%) 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO   195 (2,22%) 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise 
Adrenal 
Tiróide 
Paratiróide 
Pâncreas endócrino 

7 (5,83%) 
80 (66,67%) 
25 (20,83%) 

2 (1,67%) 
6 (5,00%) 

120 
(1,37%) 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges 
Encéfalo (SNC) 
Medula espinhal (SNC) 
SNP 

4 (3,92%) 
68 (66,67%) 

7 (6,86%) 
23 (22,55%) 

102 
(1,16%) 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Cavidade nasal e seios 
paranasais 
Laringe 
Traqueia 
Pulmão 
Pleura 

26 (26,26%) 
 

12 (12,12%) 
6 (6,06%) 
2 (2,02%) 

52 (52,53%) 
1 (1,01%) 

99 
(1,13%) 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Ureteres 
Bexiga 
Uretra 

21 (34,43%) 
0 (0,00%) 

36 (59,02%) 
4 (6,56%) 

61 
(0,69%) 

OSSOS E ARTICULAÇÕES   52 (0,59%) 

SISTEMA CARDIOVASCULAR   15 (0,17%) 

Legenda: * Percentagem de neoplasias no total de neoplasias da região 
** Percentagem de neoplasias no total de neoplasias em estudo (N=8781) 
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POPULAÇÃO CANINA: Neoplasias mais frequentes por região. 

(N= nr. casos; %= percentagem da neoplasia relativamente ao número total de neoplasias da região 

ou localização) 

 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES 

GLÂNDULA MAMÁRIA  

Carcinoma (N=2184; 73.91%) 
Adenoma (N=376; 12.72%) 
Tumor misto (N=253; 8.56%) 
Fibrossarcoma (N=29; 0.98%) 
Papiloma (N=24; 0.81%) 

PELE  

Adenoma (N=526; 20.05%) 
Mastocitoma (N=497; 18.94%) 
Carcinoma (N=301; 11.47%) 
Histiocitoma (N=244; 9.3%) 
Epitelioma (N=201; 7.66%) 

REGIÃO AURICULAR 

Pavilhão auricular 

Histiocitoma (N= 35; 25,55%) 
Epitelioma (N= 16; 11,68%) 
Tricoblastoma (N= 16; 11,68%) 
Adenoma (N= 13; 9,49%) 
Mastocitoma (N= 12; 8,76%) 

Canal auditivo 
Carcinoma (N= 17; 54,84%) 
Adenoma (N= 6; 19,35%) 

TECIDOS MOLES  

Lipoma (N=202; 25.57%) 
Hemangiopericitoma (N=135; 17.09%) 
Hemangioma (N=100; 12.66%) 
Hemangiossarcoma (N=84; 10.63%) 
Fibrossarcoma (N=83; 10.51%) 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 

Epúlide (N=182; 41,94%) 
Melanoma (N= 55; 12,67%) 
Carcinoma (N= 46; 10,60%) 
Pólipo (N= 24; 5,53%) 
Histiocitoma (N= 22; 5,07%) 

Glândulas Salivares Carcinoma (N=6; 100%) 

Esófago 

Carcinoma (N=1; 25%) 
Fibroleiomioma (N=1; 25%) 
Fibroma (N=1; 25%) 
Linfoma (N=1; 25%) 

Estômago 

Leiomioma (N= 19; 52,78%) 
Carcinoma (N= 7; 19,44%) 
Leiomiossarcoma (N= 3; 8,33%) 
Pólipo (N= 3; 8,33%) 

Intestino 

Carcinoma (N= 39; 43.33%) 
Pólipo (N= 15; 16.67%)  
Leiomiossarcoma (N= 9; 10%) 
Linfoma (N= 7; 7,78%) 

Pâncreas exócrino 
Carcinoma (N= 13; 72.22%) 
Adenoma (N= 3; 16.67%) 
Hemangiossarcoma (N= 1; 5.56%) 

Fígado 

Carcinoma (N= 21; 33,33%) 
Hemangiossarcoma (N= 14; 22,22%) 
Hepatoma (N= 7; 11,11%) 
Linfoma (N= 5; 7,94%) 

Serosas 

Fibrossarcoma  (N= 1; 14,3%) 
Linfoma (N= 1; 14,3%) 
Lipoma (N= 1; 14,3%) 
Lipossarcoma (N= 1; 14,3%) 
Mesotelioma (N= 1; 14,3%) 
Neoplasia múltipla (N= 1; 14,3%) 
Sarcoma (N= 1; 14,3%) 
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES 

APARELHO REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos 

Seminoma (N= 237; 37,98%) 
Leydigoma (N= 214; 34,29%) 
Sertolinoma (N= 145; 23,24%) 
Tumor misto de sertolinoma e 
seminoma (N= 23; 3,69%) 

Próstata Carcinoma (N= 19; 79,17%) 

Pénis 

Tumor venéreo transmissível  
(N= 7; 24,14%) 
Papiloma (N= 6; 20,69%) 
Carcinoma (N= 4; 13,79%)  
Adenoma (N= 3; 10,34%) 
Histiocitoma (N= 3; 10,34%) 

Prepúcio 

Adenoma  (N= 5; 22,73%) 
Mastocitoma  (N= 5; 22,73%) 
Epitelioma  (N= 4; 18,18%) 
Carcinoma  (N= 2; 9,09%) 
Histiocitoma  (N= 2; 9,09%) 

APARELHO REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 

Tumor das células da granulosa  
(N= 40; 51,95%) 
Carcinoma (N= 11; 14,29%) 
Adenoma (N= 9; 11,69%) 
Disgerminoma (N= 7; 9,09%) 

Útero 
Leiomioma (N= 18; 50% ) 
Carcinoma (N= 8; 22,22%) 

Vagina 
Leiomioma (N= 31; 26,72%) 
Fibroma (N= 30; 25,86%) 
Pólipo (N= 22; 18,97%) 

Vulva 
Mastocitoma (N= 5; 20,83%) 
Fibroma (N= 4; 16,67%) 
Pólipo (N= 4; 16,67%) 

REGIÃO OCULAR 

Pálpebras 

Epitelioma (N= 67; 34,72%) 
Adenoma (N= 43; 22,28%) 
Papiloma (N= 22; 11,40%) 
Melanoma (N= 18; 9,33%) 
Carcinoma (N= 11; 5,70%) 

Globo ocular 
Melanoma (N= 7; 43,75%) 
Linfoma (N= 3; 18,75%) 

Órbita 
Carcinoma (N= 2; 25%) 
Fibrossarcoma (N= 2; 25%) 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO  
Linfoma (N= 150; 96.15%) 
Leucemia (N= 4; 2.56 %) 
Timoma (N= 2; 1.288%) 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise 
Adenoma (N= 3; 42,86%) 
Carcinoma (N= 2; 28,57%) 

Adrenal 
Adenoma cortical(N= 46; 57,50%) 
Carcinoma cortical (N= 14; 17,50%) 
Feocromocitoma (N= 14; 17,50%) 

Tiróide 
Carcinoma (N= 14; 56,00%) 
Adenoma (N= 9; 36,00%) 

Paratiróide 
Adenoma (N= 1; 50,00%) 
Neoplasia maligna (N= 1; 50,00%) 

Pâncreas endócrino 
Insulinoma (N= 3; 50,00%) 
Carcinoma (N= 2; 33,33%) 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges Meningioma (N= 2; 50,00%) 

Encéfalo (SNC) 
Oligodendroglioma (N= 19; 27,94%) 
Astrocitoma (N= 17; 25,00%) 
Meningioma (N= 10; 14,71%) 

Medula espinhal (SNC) Meningioma (N= 4; 57,14%) 

SNP 
Schwannoma (N= 14; 60,87%) 
Neurofibrossarcoma (N= 4; 17,39%) 
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Carcinoma  (N= 8; 30,77%) 
Histiocitoma  (N= 6; 23,08%) 

Cavidade nasal e seios 
paranasais 

Carcinoma  (N= 6; 50,00%) 
Pólipo  (N= 2; 16,67%) 

Laringe 

Carcinoma (N= 2; 33,33%) 
Pólipo (N= 2; 33,33%) 
Melanoma (N= 1; 16,67%) 
Fibrocondrossarcoma (N= 1; 16,67%) 

Traqueia Carcinoma (N= 2; 100%) 

Pulmão Carcinoma (N= 44; 84,62%) 

Pleura Mesotelioma (N= 1; 100%) 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Carcinoma (N= 11; 52,38%) 
Fibrossarcoma (N= 3; 14,29%) 

Ureteres - 

Bexiga 
Carcinoma (N= 21; 58,33%) 
Leiomioma (N= 7; 19,44) 

Uretra 
Carcinoma (N= 2; 50,00%) 
Fibroma (N= 1; 25,00%) 
Fibrossarcoma (N= 1; 25,00%) 

OSSOS E ARTICULAÇÕES  
Osteossarcoma (N= 29; 55,77%) 
Condrossarcoma (N= 7; 13,46%) 
Osteocondrossarcoma (N= 6; 11,54%) 

SISTEMA CARDIOVASCULAR  
Hemangiossarcoma (N= 8; 53,33%) 
Quemodectoma (N= 4; 26,67%) 

 
 
 

POPULAÇÃO CANINA: Percentagem de neoplasias benignas / malignas e de  

fêmeas / machos por região ou localização. 

 

COMPORTAMENTO 

BIOLÓGICO DAS 

NEOPLASIAS (%) * 
SEXO DOS INDIVÍDUOS * 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO BENIGNAS MALIGNAS % FÊMEAS % MACHOS 

GLÂNDULA MAMÁRIA**  18.8 81.2 98.2 1.1 

PELE 52.8 46.7 36.8 62.0 

REGIÃO AURICULAR 
Pavilhão auricular 
Canal auditivo 

50.4 
32.3 

48.2 
67.7 

34.3 
48.4 

65.0 
51.6 

TECIDOS MOLES  45.8 54.1 49.8 49.0 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Glândulas 
Salivares 
Esófago 
Estômago 
Intestino 
Pâncreas 
exócrino 
Fígado 
Serosas 

58.1 
 

0.0 
50.0 
66.7 
24.4 

 
16.7 
16.1 
14.3 

41.9 
 

100.0 
50.0 
33.3 
75.6 

 
83.3 
82.3 
85.7 

40.6 
 

33.3 
25.0 
36.1 
40.0 

 
50.0 
41.9 
28.6 

58.5 
 

66.7 
75.0 
52.8 
58.9 

 
44.4 
58.1 
71.4 

APARELHO 

REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos 
Próstata 
Pénis 
Prepúcio 

33.7 
8.3 

38.0 
36.4 

66.3 
91.7 
58.6 
63.6 

  

Notas: * Percentagens que não completam os 100%: percentagem em falta é referente aos casos que 
não dispunham de informação. 
**Foi registado um animal hermafrodita com neoplasia mamária 
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COMPORTAMENTO 

BIOLÓGICO DAS 

NEOPLASIAS (%) * 
SEXO DOS INDIVÍDUOS * 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO BENIGNAS MALIGNAS % FÊMEAS % MACHOS 

APARELHO 

REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Útero 
Vagina 
Vulva 

58.4 
63.9 
81.9 
66.7 

41.6 
36.1 
18.1 
33.3 

  

REGIÃO OCULAR 
Pálpebras 
Globo ocular 
Órbita 

48.7 
37.5 
12.5 

51.3 
62.5 
75.0 

43.8 
56.25 

62.5 

55.7 
43.75 

37.5 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO 0.0 100.0 41.7 57.1 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise 
Adrenal 
Tiróide 
Paratiróide 
Pâncreas 
endócrino 

42.9 
71.0 
40.0 
50.0 

 
0.0 

51.7 
26.0 
60.0 
50.0 

 
83.33 

57.0 
53.8 

36 
0.0 

 
33.3 

43.0 
42.5 
56.0 

100.0 
 

66.7 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges 
Encéfalo (SNC) 
Medula espinhal 
(SNC) 
SNP 

50.0 
48.53 

42.9 
 

21.7 

50.0 
50.0 
57.1 

 
78.3 

25.0 
36.76 

14.3 
 

30.4 

75.0 
63.24 

85.7 
 

69.6 

APARELHO 

RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Cavidade nasal e 
seios paranasais 
Laringe 
Traqueia 
Pulmão 
Pleura 

46.0 
 

25.0 
33.3 
0.0 
0.0 
0.0 

54.0 
 

75.0 
66.7 

100.0 
100.0 
100.0 

26.9 
 

16.7 
50.0 
0.0 

42.3 
0.0 

73.1 
 

66.7 
50.0 

100.0 
53.85 
100.0 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Ureteres 
Bexiga 
Uretra 

9.5 
- 

30.6 
25.0 

90.5 
- 

69.4 
75.0 

14.3 
- 

61.1 
75.0 

85.7 
- 

38.9 
25.0 

OSSOS E ARTICULAÇÕES 5.8 92.3 30.8 63.5 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 33.3 66.7 40.0 60.0 

Notas: * Percentagens que não completam os 100%: percentagem em falta é referente aos casos que 
não dispunham de informação. 
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POPULAÇÃO CANINA: Raças mais frequentes por região. 
 
 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO RAÇAS MAIS FREQUENTES 

GLÂNDULA MAMÁRIA  

Raça indeterminada (34%) 
Cocker (13.8%) 
Caniche (13.8%) 
Boxer (4.4%) 
Yorkshire Terrier (4.3%) 
Pastor Alemão (2.7%) 

PELE  

Raça indeterminada (26.14%).  
Boxer (13.38%) 
Cocker (11.70%) 
Caniche (5.45%) 
Retriever de Labrador (4.92%) 
Husky SIberiano (4.38%) 

REGIÃO AURICULAR 

Pavilhão auricular 

Cocker (27.7%) 
Raça indeterminada (18.2%) 
Boxer (11.7%) 
Husky Siberiano (5.1%) 
Retriever de Labrador (5.1%) 

Canal auditivo 

Cocker (25.8%) 
Raça indeterminada (16.1%) 
Caniche (9.7%) 
Teckel (9.7%) 
Serra da Estrela (6.5%).  

TECIDOS MOLES  

Raça indeterminada (36.7%) 
Cocker (8.2%) 
Boxer (7.6%) 
Retriever de Labrador (6.3%) 
Pastor Alemão (4.8%) 
Caniche (4.1%) 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 

Raça indeterminada (25.1%) 
Boxer (19.1%) 
Cocker (11.1%) 
Retriever de Labrador (4.2%) 
Caniche (3.7%) 
Rottweiler (3%) 

Glândulas Salivares 
Raça indeterminada (33.33%) 
Yorkshire Terrier (33.33%) 
Leão da Rodésia (16.67%) 

Esófago 
Raça indeterminada (75%) 
Boxer (25%) 

Estômago 

Raça indeterminada (27.8%)  
Boxer (5.6%) 
Cocker (5.6%) 
Caniche (5.6%) 
Husky Siberiano (5.6%) 
Epagneul Bretão (5.6%) 

Intestino 

Raça indeterminada (28.89 %)  
Cocker  (13.33%)  
Pastor Alemão (7.78%)  
Caniche (5.56%)  
Retriever de Labrador (5.56%) 
Boxer (4.44%) 

Pâncreas exócrino 
Raça indeterminada (33.33%) 
Boxer (11.11%) 

Fígado 

Raça indeterminada (33.9%) 
Cocker (17.7%) 
Pastor Alemão (6.5%) 
Caniche (6.5%). 

Serosas Raça indeterminada (42.86%) 
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO RAÇAS MAIS FREQUENTES 

APARELHO REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos 

Raça indeterminada (34%) 
Cocker (8.2%) 
Boxer (7.2%) 
Caniche (6.3%) 
Husky Siberiano (5%) 
Pastor Alemão (4.5%) 

Próstata 

Raça indeterminada (37.5%) 
Caniche (12.5%) 
Doberman (8.3%) 
Serra da Estrela (8.3%) 

Pénis 

Raça indeterminada (41.4%) 
Cocker (10.3%) 
Husky Siberiano (6.9%) 
Golden Retriever (6.9%) 

Prepúcio 
Raça indeterminada (45.5%) 
Retriever de Labrador (22.7%) 
Husky Siberiano (9.1%) 

APARELHO REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 

Raça indeterminada (31.2%)  
Caniche (13%) 
Boxer (11.9%) 
Cocker (9.1%) 

Útero 

Raça indeterminada (33.3%) 
Caniche (25%) 
Cocker (11.1%) 
Boxer (5.6%) 

Vagina 

Raça indeterminada (34.5%)  
Caniche (20.7%) 
Cocker (8.6%) 
Boxer (6.7%) 

Vulva 
Raça indeterminada (45.8%)  
Caniche (16.7%) 

REGIÃO OCULAR 

Pálpebras 

Raça indeterminada (31.3%) 
Cocker (13%) 
Retriever de Labrador (10.4%) 
Boxer (8.3%) 
Caniche (6.8%) 

Globo ocular 
Raça indeterminada (25%) 
Retriever de Labrador (25%) 
Cocker (12.5%) 

Órbita Boxer (25%) 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO  

Raça indeterminada (32.05%) 
Boxer (8.97%) 
Cocker (6.41%) 
Rottweiler (6.41%) 
Retriever de Labrador (5.13%) 
Caniche (4.49%) 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise Boxer (26.57%) 

Adrenal 

Raça indeterminada (33.8%)  
Caniche (8.8%) 
Cocker (5%) 
Boxer (3.8%) 

Tiróide 
Raça indeterminada (28%)  
Boxer (20%) 
Caniche (8%) 

Paratiróide Cocker Spaniel (50%) 

Pâncreas endócrino 
Raça indeterminada (66.7%)  
Boxer (33.3%) 
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO RAÇAS MAIS FREQUENTES 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges Boxer (50%) 

Encéfalo (SNC) 
Boxer (38.24%) 
Raça indeterminada (22.06%)  

Medula espinhal (SNC) Boxer (42.9%) 

SNP 
Raça indeterminada (39.1%) 
Pastor Alemão (13%) 
Boxer (8.7%) 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Raça indeterminada (19.2 
Boxer (15.4%)  
Retriever de Labrador (11.5%)  

Cavidade nasal e seios 
paranasais 

Raça indeterminada (33.3%)  
Perdigueiro (16.7%) 

Laringe 

Bichon Frisé (16.67%) 
Border Collie (16.67%) 
Pastor Alemão (16.67%) 
Pastor Belga (16.67%) 
Staffordshire Bull Terrier (16.67%) 

Traqueia 
Rafeiro Alentejano (50%) 
Perdigueiro (50%) 

Pulmão 
Raça indeterminada (30.8%)  
Boxer (11.5%)  
Pastor Alemão (7.8%) 

Pleura Sem informação 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 

Raça indeterminada (23.8%) 
Caniche (9.5%) 
Cocker (9.5%) 
Retriever de Labrador (9.5%) 
Pastor Alemão (9.5%) 

Ureteres - 

Bexiga 

Raça indeterminada (50%) 
Cocker (11.1%) 
Husky Siberiano (5.6%) 
Pequinês (5.6%) 
Serra da Estrela (5.6%) 

Uretra 

Caniche (25%) 
Pastor Alemão (25%) 
Rottweiler (25%) 
Boxer (25%) 

OSSOS E ARTICULAÇÕES  

Raça indeterminada (28.8%)  
Pastor Alemão (11.5%) 
Serra da Estrela (7.7%) 
Boxer (5.8%) 

SISTEMA CARDIOVASCULAR  
Boxer (33.3%) 
Raça indeterminada (20%) 
Pastor Alemão (13.3%)  
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POPULAÇÃO CANINA: Caracterização etária dos indivíduos com neoplasias por 

região ou localização. 

 
(A caracterização etária dos indivíduos só foi efectuada para as regiões/localizações com um número 

de casos igual ou superior a dez) 

 

CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA (ANOS OU M=MESES) 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO MÍN* MÁX* * MO* MED* DP* IC 95%* 

GLÂNDULA MAMÁRIA 1 22 9.5 10 10 2.6 9.4-9.6 

PELE 4M 18 8.7 10 9 3.6 8.5-8.8 

REGIÃO AURICULAR 
Pavilhão auricular 
Canal auditivo 

6M 
2 

17 
15 

7.8 
9.8 

8 
10 

8 
10 

3.8 
3 

7.1-8.4 
8.6-11 

TECIDOS MOLES  4M 17 9.4 10 9 2.9 9.2-9.6 

APARELHO  
DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Estômago 
Intestino 
Pâncreas exócrino 
Fígado 

4M 
4.5 
1 
7 

4M 

17 
19 
14 
15 
18 

8.9 
11.8 
8.7 
12.3 
10.8 

8 
12 
10 
14 
14 

9 
12 
9 

12.5 
11 

3.4 
3.3 
3.1 
2.2 
3.6 

8.5-9.2 
10.4-13.1 

8-9.4 
11-13.6 
9.8-11.8 

APARELHO 

REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos 
Próstata 
Pénis 
Prepúcio 

3 
4 
1 
3 

19 
14.5 
15 
20 

10.7 
10 
8.5 
9.4 

10 
11 
10 
10 

11 
11 
10 
9 

2.6 
3.4 
3.9 
4.5 

10.4-10.9 
8.5-11.5 
6.9-10.2 
7.4-11.5 

APARELHO 

REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Útero 
Vagina 
Vulva 

2.5 
4 
1 

4M 

16 
17 
17 
15 

9.3 
9.6 
10.4 
9.1 

12 
10 
10 
12 

10 
10 
10 
10 

3.7 
3.1 
3.2 
4.3 

8.4-10.2 
8.5-10.7 
9.7-11 

7.3-10.9 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO 1 16 8.3 10 8 3.3 7.8-8.8 

REGIÃO OCULAR 
Pálpebras 
Globo ocular 

7M 
1.5 

17 
16 

9.7 
8.5 

10 
12 

10 
8.8 

3.2 
4.1 

9.2-10.2 
6.3-10.7 

SISTEMA  
ENDÓCRINO 

Adrenal 
Tiróide 

4M 
5 

19 
17 

11.3 
10.4 

12 
10 

12 
10 

3.2 
2.5 

10.6-12.1 
9.4-11.4 

SISTEMA  
NERVOSO 

Encéfalo (SNC) 
SNP 

2 
3 

17 
14 

8.6 
9 

9 
7 

8.5 
9 

3.1 
3 

7.8-9.3 
7.7-10.4 

APARELHO 

RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Cavidade nasal e 
seios paranasais 
Pulmão 

7M 
 
8 
6 

12 
 

13 
16 

6.4 
 

10.2 
10.7 

9 
 

10 
10 

7 
 

10 
10 

3.8 
 

1.6 
3 

4.7-8 
 

9-11.5 
9.8-11.6 

APARELHO URINÁRIO 
Rins 
Bexiga 

6 
4 

15 
16 

9.1 
10.5 

6 
12 

8 
11 

2.9 
3 

7.6-10.6 
9.4-11.6 

OSSOS E ARTICULAÇÕES 1 15 8.6 9 9 3.2 7.6-9.5 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 4 13 9.1 12 9 2.6 7.6-10.5 

*Legenda: MÍN (idade mínima); MÁX (idade máxima);  (idade média); MO (moda); MED (mediana); DP 
(desvio-padrão); IC 95% (intervalo de confiança 95%). 
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POPULAÇÃO FELINA: Registo do número de casos por região e percentagens. 

 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO NR. CASOS / % * NR DE CASOS TOTAL 

/ % ** 

GLÂNDULA MAMÁRIA   N=1171 (43.81%) 

TECIDOS MOLES   N=575 (21.51%) 

PELE   N=435 (16.27%) 

REGIÃO AURICULAR 
Pavilhão auricular 
Canal auditivo 

62 (70,45%) 
26 (29,55%) 

88 (3,29%) 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Glândulas Salivares 
Esófago 
Estômago 
Intestino 
Pâncreas exócrino 
Fígado 
Serosas 

61 (36,53%) 
5 (2,99%) 
2 (1,20%) 
6 (3,59%) 

65 (38,92%) 
8 (4,79%) 

17 (10,18%) 
3 (1,80%) 

N=167 
(6.25%) 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO   N=131 (4.9%) 

APARELHO REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Útero 
Vagina 
Vulva 

14 (20,30%) 
48 (69,60%) 

5 (7,20%) 
2 (2,90%) 

69 
(2,58%) 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Cavidade nasal e seios 
paranasais 
Laringe 
Traqueia 
Pulmão 
Pleura 

21 (36,21%) 
 

2 (3,45%) 
0 (0,00%) 
0 (0,00%) 

32 (55,17%) 
3 (5,17%) 

58 
(2,17%) 

REGIÃO OCULAR 
Pálpebras 
Globo ocular 
Órbita 

30 (61,22%) 
15 (30,61%) 

4 (8,16%) 

49 
(1,83%) 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise 
Adrenal 
Tiróide 
Paratiróide 
Pâncreas endócrino 

1 (4,00%) 
2 (8,00%) 

21 (84,00%) 
0 (0,00%) 
1 (4,00%) 

25 
(0,94%) 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Ureteres 
Bexiga 
Uretra 

22 (84,62%) 
0 (0,00%) 

4 (15,38%) 
0 (0,00%) 

26 
(0,97%) 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges 
Encéfalo (SNC) 
Medula espinhal (SNC) 
SNP 

1 (8,33%) 
8 (66,67%) 
2 (16,67%) 

1 (8,33%) 

12 
(0,44%) 

OSSOS E ARTICULAÇÕES   3 (0,11%) 

APARELHO REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos 
Próstata 
Pénis 
Prepúcio 

1 (50,00%) 
0 (0,00%) 

1 (50,00%) 
0 (0,00%) 

2 
(0,07%) 

SISTEMA CARDIOVASCULAR   0 (0,00%) 

Legenda: * Percentagem de neoplasias no total de neoplasias da região 
** Percentagem de neoplasias no total de neoplasias em estudo (N=2673) 
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POPULAÇÃO FELINA: Neoplasias mais frequentes por região. 

(N= nr. casos; %= percentagem da neoplasia relativamente ao número total de neoplasias da região 

ou localização) 

 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES 

GLÂNDULA MAMÁRIA  

Carcinoma (N=1056; 90.18%) 
Adenoma (N=63; 5.38%) 
Fibrossarcoma (N=23; 1.96%) 
Papiloma (N=11; 0.94%) 

TECIDOS MOLES  

Fibrossarcoma (N=337; 58.61%) 
Fibrohistiocitoma maligno variante de 
células gigantes (N=64; 11.13%) 
Lipoma (N=39; 6.78%) 
Osteossarcoma (N=23; 4%) 
Condrosteossarcoma (N=14; 2.43%) 

PELE  

Carcinoma (N=117; 26.9%) 
Fibrossarcoma (N=94; 21.61%) 
Adenoma (N=42; 9.66%) 
Mastocitoma (N=35; 8.05%) 
Tricoblastoma (N=20; 4.6%) 

REGIÃO AURICULAR 

Pavilhão auricular 
Carcinoma (N=30; 48,39%) 
Fibrossarcoma (N=11; 17,74%) 
Mastocitoma (N=6; 9,68%) 

Canal auditivo 
Carcinoma (N=13; 50,00%) 
Adenoma (N=5; 19,23%) 
Pólipo (N=5; 19,23%) 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 

Carcinoma (N=23; 37,7%) 
Pólipo (N=9; 14,75%) 
Epúlide (N=8; 13,11%) 
Fibrossarcoma (N=8;13,11%) 

Glândulas Salivares Carcinoma (N=4; 80%) 

Esófago Carcinoma (N=2; 100%) 

Estômago 

Linfoma (N= 2; 33,33%) 
Adenoma (N= 1; 16,67%) 
Mastocitoma (N= 1; 16,67%) 
Pólipo (N= 1; 16,67%) 
Lipoma (N= 1; 16,67%) 

Intestino 
Linfoma (N=34; 52,31%) 
Carcinoma (N=19; 29,23%) 

Pâncreas exócrino 
Carcinoma (N= 13; 68,42%) 
Adenoma (N= 3; 15,79%) 
Hemangiossarcoma (N= 2; 10,53%) 

Fígado 
Carcinoma (N= 9; 52.94%) 
Linfoma (N= 2; 11.76%) 

Serosas 
Lipoma (N= 1; 33.33%) 
Mastocitoma (N= 1; 33.33%) 
Hemangiossarcoma (N= 1; 33.33%) 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO  
Linfoma (N=127; 96.95%) 
Leucemia (N=3; 2.29%) 

APARELHO REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Tumor das células da granulosa  
(N= 8; 57,14%) 

Útero 
Carcinoma (N=33; 68,75%) 
Leiomioma (N=9; 18,75%) 
Leiomiossarcoma (N=4; 8,33%) 

Vagina Pólipo (N= 3; 60%) 

Vulva 
Fibroma (N= 1; 50%) 
Fibrolipoma (N= 1; 50%) 
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

Plano nasal Carcinoma  (N= 18; 85,71%) 

Cavidade nasal e seios 
paranasais 

Carcinoma  (N= 1; 50%) 
Condrosteossarcoma (N= 1; 50%) 

Laringe - 

Traqueia - 

Pulmão Carcinoma (N= 29; 90,63%) 

Pleura 
Mesotelioma (N= 2; 66,67%) 
Fibrossarcoma (N= 1; 33,33%) 

REGIÃO OCULAR 

Pálpebras 
Carcinoma (N=12; 40,00%) 
Adenoma (N=6; 20,00%) 
Mastocitoma (N=4; 13,33%) 

Globo ocular 
Melanoma (N=7; 46,67%) 
Linfoma (N=4; 26,67%) 
Carcinoma (N=2; 13,33%) 

Órbita Carcinoma (N= 2; 50%) 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise Adenoma (N= 1; 100%) 

Adrenal Adenoma (N= 2; 100%) 

Tiróide 
Adenoma (N= 12; 57,14%) 
Carcinoma (N= 9; 42,86%) 

Paratiróide - 

Pâncreas endócrino Não especificado (N= 1; 100%) 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Linfoma (N= 10; 45,45%) 
Carcinoma (N= 5; 22,73%) 

Ureteres - 

Bexiga Carcinoma (N= 4; 100%) 

Uretra - 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges Meningioma (N= 1; 100%) 

Encéfalo (SNC) 
Ependimoma (N= 2; 22,22%) 
Meningioma (N= 2; 22,22%) 

Medula espinhal (SNC) 
Ependimoma (N= 1; 50%) 
Meningioma (N= 1; 50%) 

SNP Neurofibroma (N= 1; 100%) 

OSSOS E ARTICULAÇÕES  
Osteossarcoma (N= 1; 33,33%) 
Osteocondrossarcoma (N= 1;33,33%)  
Osteoma (N= 1; 33,33%) 

APARELHO REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos Leydigoma (N= 1; 100%) 

Próstata - 

Pénis Linfoma (N= 1; 100%) 

Prepúcio - 

SISTEMA CARDIOVASCULAR  - 
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POPULAÇÃO FELINA: Percentagem de neoplasias benignas / malignas e de  

fêmeas / machos por região ou localização. 

 

COMPORTAMENTO 

BIOLÓGICO DAS 

NEOPLASIAS (%) * 
SEXO DOS INDIVÍDUOS (%) * 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO BENIGNAS MALIGNAS FÊMEAS MACHOS 

GLÂNDULA MAMÁRIA  6.7 93.0 98.1 1.4 

TECIDOS MOLES  10.6 89.2 50.1 47.5 

PELE 27.8 72.2 46.7 51.5 

REGIÃO AURICULAR 
Pavilhão auricular 
Canal auditivo 

17.7 
42.3 

83.3 
57.7 

40.3 
38.5 

56.5 
57.7 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Glândulas 
Salivares 
Esófago 
Estômago 
Intestino 
Pâncreas 
exócrino 
Fígado 
Serosas 

29.5 
 

0.0 
0.0 

50.0 
3.1 

 
11.1 
23.5 
33.3 

70.5 
 

100.0 
100.0 

50.0 
95.4 

 
77.8 
76.5 
66.7 

36.1 
 

20.0 
0.0 

16.7 
41.5 

 
55.6 
35.3 
33.3 

63.9 
 

80.0 
100.0 

83.3 
55.4 

 
44.4 
64.7 
66.7 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO 0.0 100.0 38.2 58.0 

APARELHO 

REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Útero 
Vagina 
Vulva 

14.3 
22.9 
60.0 

100.0 

85.7 
77.1 
40.0 
0.0 

  

APARELHO 

RESPIRATÓRIO 

Plano nasal 
Cavidade nasal e 
seios paranasais 
Laringe 
Traqueia 
Pulmão 
Pleura 

9.5 
 

0.0 
- 
- 

0.0 
0.0 

90.5 
 

100.0 
- 
- 

100.0 
100.0 

23.8 
 

0.0 
- 
- 

40.6 
33.3 

71.4 
 

100.0 
- 
- 

53.1 
66.7 

REGIÃO OCULAR 
Pálpebras 
Globo ocular 
Órbita 

26.7 
13.3 
0.0 

73.3 
86.7 

100.0 

66.7 
46.7 
25.0 

33.3 
46.7 
50.0 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise 
Adrenal 
Tiróide 
Paratiróide 
Pâncreas 
endócrino 

100.0 
100.0 

57.1 
- 
 

0.0 

0.0 
0.0 

42.9 
- 
 

100.0 

100.0 
0.0 

42.9 
- 
 

100.0 

0.0 
100.0 

57.1 
- 
 

0.0 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Ureteres 
Bexiga 
Uretra 

18.2 
- 

0.0 
- 

81.8 
- 

100.0 
- 

27.3 
- 

75.0 
- 

68.2 
- 

25.0 
- 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges 
Encéfalo (SNC) 
Medula espinhal 
(SNC) 
SNP 

100.0 
62.5 
50.0 

 
100.0 

0.0 
37.5 
50.0 

 
0.0 

0.0 
37.5 
0.0 

 
0.0 

100.0 
62.5 

100.0 
 

100.0 

OSSOS E ARTICULAÇÕES 33.3 66.7 66.7 33.3 

Notas: * Percentagens que não completam os 100%: percentagem em falta é referente aos casos que 
não dispunham de informação. 
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COMPORTAMENTO 

BIOLÓGICO DAS 

NEOPLASIAS (%) * 
SEXO DOS INDIVÍDUOS * 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO BENIGNAS MALIGNAS % FÊMEAS % MACHOS 

APARELHO 

REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos 
Próstata 
Pénis 
Prepúcio 

100.0 
- 

0.0 
- 

0.0 
- 

100.0 
- 

  

SISTEMA CARDIOVASCULAR - - - - 

Notas: * Percentagens que não completam os 100%: percentagem em falta é referente aos casos que 
não dispunham de informação. 

 

 

POPULAÇÃO FELINA: Raças mais frequentes por região. 

 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO RAÇAS MAIS FREQUENTES 

GLÂNDULA MAMÁRIA  
Europeu comum (70.37%)  
Siamês (13.41%) 
Persa (3.76%) 

TECIDOS MOLES  
Europeu comum (76.o%) 
Siamês (9.57%) 
Persa (2.4%) 

PELE  
Europeu comum (72.2%) 
Siamês (8.28%) 
Persa (6.67%) 

REGIÃO AURICULAR 

Pavilhão auricular 
Europeu comum (87.1%) 
Siamês (3.2%) 

Canal auditivo 
Europeu comum (73.1%) 
Siamês (7.7%) 
Persa (7.7%) 

APARELHO DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Europeu comum (67.2%) 
Persa (8.2%) 

Glândulas Salivares Europeu comum (80%) 

Esófago Europeu comum (50%) 

Estômago Europeu comum (100%) 

Intestino 
Europeu comum (78.5%) 
Persa (6.2%) 
Siamês (6.2%) 

Pâncreas exócrino 
Europeu comum (66.7%)  
Siamês (22.2%) 

Fígado 
Europeu comum (64.7%) 
Persa (11.8%)  
Siamês (5.9%) 

Serosas 
Europeu comum (33.3%) 
Persa (33.3%)  

TECIDO HEMATOPOIÉTICO  
Europeu comum (80.9%)  
Siamês (5.3%) 
Persa (3.8%) 

APARELHO REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Europeu comum (71.4%)  
Siamês (14.3%) 

Útero 
Europeu comum (64.6%) 
Siamês (10.4%) 
Persa (8.3%) 

Vagina 
Europeu comum (80%) 
Persa (20%) 

Vulva Siamês (50%) 
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO RAÇAS MAIS FREQUENTES 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

Plano nasal Europeu comum (85.7%) 

Cavidade nasal e seios 
paranasais 

Europeu comum (100%) 

Laringe - 

Traqueia - 

Pulmão 
Europeu comum (59.4%) 
Siamês (12.5%)  
Persa (9.4%) 

Pleura Europeu comum (33.3%) 

REGIÃO OCULAR 

Pálpebras 
Europeu comum (80%) 
Persa (10%) 

Globo ocular 
Europeu comum (66.7%) 
Persa (13.3%) 
Siamês (6.7%) 

Órbita 
Europeu comum (75%) 
Persa (25%) 

SISTEMA ENDÓCRINO 

Hipófise Europeu comum (100%) 

Adrenal Europeu comum (100%) 

Tiróide 
Europeu comum (57.1%) 
Siamês (23.8%) 

Paratiróide - 

Pâncreas endócrino Persa (100%) 

APARELHO URINÁRIO 

Rins 
Europeu comum (54.5%) 
Siamês (22.7%) 

Ureteres - 

Bexiga Europeu comum (45%) 

Uretra - 

SISTEMA NERVOSO 

Meninges Europeu comum (100%) 

Encéfalo (SNC) Europeu comum (87.5%) 

Medula espinhal (SNC) Europeu comum (50%) 

SNP Europeu comum (100%) 

OSSOS E ARTICULAÇÕES  
Europeu comum (33.3%) 
Bosques da Noruega (33.3%) 

APARELHO REPRODUTOR 

MASCULINO 

Testículos Europeu comum (100%) 

Próstata - 

Pénis Cruzado de Siamês (100%) 

Prepúcio - 

SISTEMA CARDIOVASCULAR  - 
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POPULAÇÃO FELINA: Caracterização etária dos indivíduos com neoplasias por 

região ou localização. 

 
(A caracterização etária dos indivíduos só foi efectuada para as regiões/localizações com um número 

de casos igual ou superior a dez) 

 

CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA (ANOS OU M=MESES) 

REGIÃO LOCALIZAÇÃO MÍN* MÁX* * MO* MED* DP* IC 95%* 

GLÂNDULA MAMÁRIA  10M 20 10.4 10 10 2.9 10.2-10.5 

TECIDOS MOLES  1 22 9.4 10 9 3.1 9.1-9.7 

PELE 1 20 9.6 8 10 3.6 9.2-9.9 

REGIÃO AURICULAR 
Pavilhão auricular 
Canal auditivo 

1 
1 

17 
16 

8.4 
8.4 

10 
12 

8 
9.5 

3.3 
4.7 

7.4-9.4 
6.4-10.3 

APARELHO  
DIGESTIVO 

Cavidade oral 
Intestino 
Fígado 

5M 
6M 
7M 

16 
17 
17 

8.7 
10.3 
8.4 

10 
10 
11 

9 
10 
9.5 

4 
3.5 
4 

7.7-9.8 
9.4-11 

6.3-10.6 

TECIDO HEMATOPOIÉTICO 6M 17 7.6 10 9 4.3 6.8 – 8.4 

APARELHO 

REPRODUTOR 

FEMININO 

Ovários 
Útero 

4 
2 

17 
15 

10.5 
9.6 

13 
12 

11 
10 

4 
2.9 

8 -13.1 
8.7-10.5 

APARELHO 

RESPIRATÓRIO 
Plano nasal 
Pulmão 

5 
2.5 

14 
20 

9.9 
11.3 

12 
10 

10.5 
10 

2.7 
4.5 

8.5-11.2 
9.4-13.2 

REGIÃO OCULAR 
Pálpebras 
Globo ocular 

4 
5 

19 
15 

10.8 
10.8 

9 
7 

10 
11 

3.9 
3.1 

9.3-12.4 
8.9-12.7 

SISTEMA  
ENDÓCRINO 

Tiróide 4 18 13.2 17 13 3.3 11.6-14.8 

APARELHO URINÁRIO Rins 8M 17 10.5 13 10 4.3 8.2-12.8 

SISTEMA NERVOSO  7 15 10.3 8 9.5 2.9 8.4-12.1 

*Legenda: MÍN (idade mínima); MÁX (idade máxima);  (idade média); MO (moda); MED (mediana); DP 
(desvio-padrão); IC 95% (intervalo de confiança 95%). 

 

 

 

 
 

 
 


