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1. Resumo 

O câncer é uma das principais causas de morte em seres humanos. Em animais 

há muita incidência de neoplasia, com muitos casos de malignidade, mas poucos 

artigos relatam as principais neoplasias que levam os animais a morte. Diante disso, 

esse estudo objetivou-se realizar um estudo retrospectivo para determinar quantos 

cães morrem de neoplasias e qual é a neoplasia mais frequente. O estudo foi realizado 

no Hospital Veterinário de Franca durante os anos de 2013 a 2015. Os resultados 

mostraram que 104 cães passaram por exame de necropsia e dentre esses 32 cães 

vieram a óbito por neoplasia. A neoplasia mais comum nesse período foi 

Hemangiossarcoma.  

2. Introdução  

As células neoplásicas proliferam-se aceleradamente em formato de massa, 

atingem tecidos que estão ao redor, e podem colonizar outros tecidos quando 

apresentam o fenótipo maligno. A causa do câncer é multivariada podendo envolver 

anomalias genéticas nas células somáticas, alterações epigenéticas e outras origens 

de carcinogênese (CHEVILLE, 2009). 

Em cães, a pele é o local de maior ocorrência de neoplasia (COWELL et al., 

2009). A pele é composta por uma diversidade de tipos celulares potencialmente 

capazes de se transformar em neoplasias (PULLEY e STANNARD, 1990). Entre os 

tumores cutâneos o mastocitoma é o mais frequente (VAIL, 1996). Podem surgir 

nódulos cutâneos simples ou múltiplos, firmes ou flutuantes (BOSTOCK, 1986).  

Em fêmeas caninas as neoplasias mamárias estão entre as mais frequentes, sendo 

mais de 50% dos casos com características de malignidade (OLIVEIRA FILHO et al., 

2010). 

É comum em cães, neoplasias vasculares como hemangiossarcoma 

(COUTO,1994). Na linha de células endoteliais esta é uma neoplasia extremamente 

maligna com origem em tecidos vascularizados (PINTO et al.,2007). O 

hemangiossarcoma tem o comportamento biológico extremamente agressivo tanto 

com interação a infiltração quanto em relação à metástase que ocorre precocemente 

(FIGUEIRA et al., 2012).  

Em animais há muitos estudos de incidência de neoplasias porém pouco se 

sabe quantos animais morrem dessa etiologia. FIGUEIRA, (2008) encontraram 7% 



das causas de morte em cães atribuídas a neoplasias e as mais comuns foram linfoma 

e carcinoma.  

3. Objetivo: 

O objetivo desse estudo foi quantificar as ocorrências de cães que vieram a 

óbito por neoplasias malignas. Ainda como objetivo pretendeu-se estimar a neoplasia 

mais frequente que levou os cães ao óbito. 

 4. Metodologia: 

Foi realizado um estudo retrospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), da Universidade de Franca – UNIFRAN com protocolo de nº 

019/13. Os dados foram avaliados a partir dos cadernos de registro do Setor de 

Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da própria faculdade. Foram 

considerados os pacientes com diagnósticos estabelecidos entre janeiro de 2013 a 

abril de 2015 e excluídos os animais para as quais, não havia informações essenciais 

nos arquivos, para serem descritos juntamente aos demais casos. Foram computados 

todos os casos de óbito em cães, e quantos casos foram mortes por neoplasias. 

5. Desenvolvimento: 

Esse estudo mostrou até o presente momento que a 30% dos cães 

necropsiados no Hospital Veterinário de Franca morrem por neoplasias e a maioria 

classificada em Hemangiossarcoma. Este estudo ainda está em andamento pois 

surgiu a necessidade de avaliar a idade e a raça dos animais que vieram á óbito por 

neoplasias. 

6. Resultados preliminares: 

No estudo retrospectivo foram encontrados 104 casos de necropsia em cães, 

dos quais 32 casos (30,77%) foram diagnosticados com neoplasias. Todas os 

diagnósticos foram confirmados por exame histopatológico sendo 10 casos (31,30%) 

de hemangiossarcoma, 9 animais (28,12%) com carcinoma, 3 casos (9,38%) de 

linfoma, e os 10 casos restantes, apresentaram apenas 1 animal (3,12%) de cada 

variedade, dentre elas teratoma e lipossarcoma, meningioma, sarcoma, 

condrossarcoma, digerminoma, osteossarcoma, colangioma, mieloma, tumor e 

neoplasia maligna indiferenciada. 
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