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Estudo retrospectivo da casuística de osteossarcoma em cães no HOVET-FMU 

entre Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012. 

RESUMO 

O osteossarcoma é o tumor ósseo primário mais observado em cães. Este 

estudo retrospectivo, realizado entre janeiro de 2008 a junho de 2012, inclui até o 

momento um total de 10 cães com osteossarcoma apendicular, 4 fêmeas e 6 

machos, de diversas raças, entre 1 e 13 anos. A maioria dos cães era da raça 

Rottweiler (4 cães), com idade entre 6 e 9 anos. Oito animais apresentaram o tumor 

em membros torácicos, e as regiões de úmero (70%), fêmur (20%) foram as mais 

acometidas.  

Conclui-se que cães de meia-idade (média de 8,5 anos), machos de raças 

grandes são mais predispostos ao desenvolvimento desse tumor. Os membros 

torácicos são mais acometidos. A intervenção cirúrgica associada à quimioterapia 

proporciona maior tempo de sobrevida. 

 

INTRODUÇÃO 

Os osteossarcomas são comuns, compreendendo aproximadamente 80% de 

todos os neoplasmas ósseos primários no cão (NIELSEN, 1976, JONGEWARD, 

1985; BERG et al., 1990; OGILVIE, 2001). Ocorrem em grande número entre cães, 

raramente em gatos. Seu comportamento geralmente é muito agressivo, com 

progressão rápida, podendo causar metástase pulmonar. Logo o diagnóstico 

precoce, aliado ao tratamento efetivo pode proporcionar um tempo de sobrevida 

maior ao animal. 

 

OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo relatar os dados epidemiológicos dos 

animais atendidos no HOVET-FMU (idade média, raças, localizações do tumor, sexo 

de predisposição) no período de 2008 a 2012. Dados que podem auxiliar na 

compreensão da etiologia, meios de diagnóstico e formas de tratamento que possam 

proporcionar sobrevida aos pacientes, além de ser de grande valia na compreensão 

do osteossarcoma em humanos. (WITHROW et al., 1991). 
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METODOLOGIA 

A metodologia é baseada em levantamento e análise de prontuários de 

pacientes atendidos no HOVET-FMU, no período de Janeiro de 2008 a Dezembro 

de 2012. E cadastramento dos dados epidemiológicos numa base de bases para 

avaliação estatística. 

DESENVOLVIMENTO 

São analisados dados epidemiológicos como idade média de pacientes 

acometidos, sexo e raça com maior incidência, assim como a localização do tumor. 

Os resultados são demonstrados a partir de estatística descritiva e comparados com 

os dados da literatura disponível. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o presente momento foram analisados 35 prontuários de pacientes 

atendidos no Hovet – FMU, com suspeita diagnóstica de osteossarcoma. Destes, 10 

pacientes tiveram a confirmação do diagnóstico de osteossarcoma, através de 

exames radiográficos apresentando proliferação óssea  de aspecto irregular, 

seguindo-se de biópsia óssea e exame histopatológico ou amputação do membro 

acometido seguido de exame anátomopatológico.  

 Até o presente momento os dados encontrados nesta pesquisa corroboram 

com a literatura, que afirma que os animais mais acometidos desta moléstia são os 

cães de raças grandes ou gigantes (MISDORP & HART, 1979; OGILVIE, 2001), 

sendo que neste estudo a raça mais acometida foi Rotweiller, representando 40% 

dos pacientes com osteossarcoma, assim como relatado na literatura. (SHAPIRO et 

al., 1988; COOLEY et al., 2002; SILVEIRA, 2005). Em seguida a raça Pit Bull (20%), 

Cães sem raça definida – SRD (20%), Dogue alemão (10%) e Golden Retriever 

(10%). 

De modo idêntico ao descrito na literatura, foi observada maior incidência do 

tumor em cães machos na proporção de 1,5:1 (STRAW, 1996). 

A idade da maioria dos cães acometidos por osteossarcoma, neste estudo, se 

assemelha aos trabalhos de SPODNICK et al.,1992; STRAW, 1996 e OGILVIE, 

2001 que afirmaram maior incidência em cães de meia-idade, média de 8,5 anos, e 
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idosos. Ainda com relação à idade, verificou-se que dois animais apresentaram 

idade inferior a seis anos (JONGEWARD, 1995). 

Quanto à localização do tumor, neste estudo a maior incidência ocorreu em 

membros torácicos (80%), de acordo com o que foi observado por MAULDIN, et al., 

1988, que afirma que os membros torácicos são mais acometidos que os membros 

pélvicos. No presente estudo o osso mais afetado foi o úmero (70%), em seguida o  

fêmur (20%) e radio (10%), no entanto a literatura afirma que a região mais afetada 

é a porção distal do radio, seguida do úmero, os dois representariam 60% e demais 

regiões como fêmur e tíbia representariam os 40% restantes. (DORFMAN et al., 

1977; MAULDIN et al.,1988; STRAW et al., 1990; BURK & ACKERMAN,1996; CHUN 

& LORIMIER, 2003).  

Esta avaliação permitirá o conhecimento do osteossarcoma na população de 

cães atendida no HOVET-FMU, proporcionando o diagnóstico precoce da moléstia. 
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