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Levantamento Epidemiológico de Mastocitoma em Cães Atendidos no Hospital 
Veterinário Anhanguera-Uniderp 

1. RESUMO 
 

Em virtude da alta incidência e agressividade de mastocitomas em cães, torna-se 

necessário maior entendimento sobre a afecção. Foram avaliados os prontuários 

de 42 cães atendidos no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, no 

Hospital Veterinário Anhanguera Uniderp, com o diagnóstico de mastocitoma. A 

idade de maior acometimento foi entre 6 e 10 anos de idade. Não houve 

predisposição sexual. A maior incidência foi de animais da raça Boxer, seguida 

de animais sem raça definida, Pit Bull e Pinscher. As raças Dogo Argentino, 

Rottweiller, Labrador, Pastor Alemão, Buldog Inglês, Fila Brasileiro, Dachshund e 

Fox Paulistinha também foram observadas. A maioria dos animais pesava entre 

20 e 30 quilos. O local de maior acometimento foi o tronco, seguido por membros 
e cabeça. O diagnóstico foi realizado por meio de exame citopatológico. A 

maioria dos cães recebeu tratamento cirúrgico.  

 
2. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do número de animais idosos e, consequentemente, o 

aumento de doenças neoplásicas, é necessário ampliar os conhecimentos para 

orientar o profissional médico veterinário no diagnóstico, possibilitando melhor 

tratamento e, portanto, melhora na expectativa e qualidade de vida dos pacientes. 
Os mastócitos são células presentes no tecido conjuntivo e são encontrados na 

pele, mucosas, cavidade peritoneal, seios linfáticos medulares, corticais e 

subcapsulares de vários linfonodos (ARAÚJO, 2011). Apesar de apresentar 

características morfológicas próprias, pode-se classificar o mastocitoma como um 

tumor de células redondas (OLIVEIRA, 2007). Por apresentar comportamento 
clínico variável e imprevisível, deve ser considerado maligno (LOPES et al, 2009). 

Na maioria dos casos, o período de evolução é curto, portanto, a sobrevida é 

baixa. O mastocitoma corresponde a um terço das neoplasias em cães (PRADO 

et al, 2012) e de 11 a 27% de todos os tumores cutâneos malignos na espécie. 

Acomete cães com média de 9 anos de idade e é mais comumente observado em 
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Boxers, Boston Terriers, Bull Terriers, Bullmastiffs, Fox Terriers, English Buldogs, 

Labrador Retrievers e outras raças e parece não haver predileção sexual 

(ARAÚJO, 2011). Uma teoria afirma que raças como Boxers e Boston Terriers 
portem oncogenes transmissíveis que seriam causadores da neoplasia, o que 

explica alta incidência nestes animais (OLIVEIRA, 2007). O diagnóstico pode ser 

realizado por citologia aspirativa por agulha fina, embora a biópsia seja 

fundamental para classificar o grau do tumor (LOPES et al, 2009). O tratamento 

pode ser realizado através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou a 
associação dos três (PRADO et al, 2012).   

 
3. OBJETIVOS 

 
Realizar um levantamento epidemiológico sobre o mastocitoma em cães 

atendidos no Hospital Veterinário Anhanguera Uniderp, tendo em vista que este 

tipo de neoplasia é um dos tumores mais frequentes na espécie (ARAÚJO, 

2011). Relatar os principais locais de acometimento dos nódulos de mastocitoma 

e correlacionar com as informações sobre idade, sexo, raça, sinais clínicos, 
tratamento, resposta ao tratamento e sobrevida dos animais. As informações 

obtidas auxiliarão no entendimento da afecção, contribuindo no diagnóstico, 

prognóstico e escolha de tratamento.  

 
4. METODOLOGIA 

 

Os prontuários dos cães com diagnóstico citopatológico de mastocitoma 

atendidos no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 no Hospital 

Anhanguera-Uniderp foram analisados, buscando-se as informações sobre a 
raça, idade, sexo, peso, sinais clínicos, local de acometimento e tratamentos 

realizados. A coleta de dados sobre a evolução e sobrevivência dos animais 

acometidos, bem como a análise estatística dos resultados ainda não foram 
realizados.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 
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Os prontuários dos cães acometidos por mastocitoma atendidos no período de 

2009 a 2012 estão sendo analisados para a coleta dos dados (raça, idade, sexo, 
peso, sinais clínicos, local de acometimento e tratamento). Análises estatísticas 
serão realizadas ao término da obtenção dos dados.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os cães mais acometidos tinham entre 6 e 10 anos de idade, seguidos por 

animais acima de 10 anos e de 1 até 6 anos. Houve um caso em um animal com 

menos de 1 ano. Não houve predileção sexual. A maior incidência foi da raça 

Boxer, seguida de animais sem raça definida, Pit Bull e Pinscher. Houve 

ocorrência das raças Dogo Argentino, Rottweiller, Labrador, Pastor Alemão, 
Buldog Inglês, Fila Brasileiro, Dachshund e Fox Paulistinha. A maior incidência foi 

de cães de porte grande, entre 20 e 30 quilos. Cães pesando entre 10 e 20 quilos 

e acima de 30 quilos também foram acometidos. O local de maior ocorrência foi o 

tronco, seguido por membros e face. A respeito do tratamento, em quase a 

totalidade dos casos foi realizada cirurgia, embora tenham sido realizada 
quimioterapia e cirurgia associada à quimioterapia. Também houve casos em que 
o tratamento não foi realizado devido a óbito natural do animal ou eutanásia.   
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