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RESUMO

Em virtude da alta prevalência das neoplasias cutâneas em felinos, destaca-se a

importância  da  prevenção  do  carcinoma  de  células  escamosas,  bem  como  das

neoplasias  em  contexto  geral.  Atualmente  estudos  de  caso  são  ferramentas

necessárias para que profissionais possam prestar um atendimento adequado aos

pacientes  acometidos  por  quadros  neoplásicos.  Este  estudo  tem  por  objetivo

apresentar a casuística e as características de pacientes felinos diagnosticados com

Carcinoma  de  Células  Escamosas  atendidos  no  Hospital  Veterinário  Anhembi

Morumbi entre os anos de 2017 e 2018.

INTRODUÇÃO

O câncer é atualmente a principal causa de morte nos animais de companhia, sendo

responsável  por  32%  dos  óbitos  em  felinos  domésticos.  Entre  as  neoplasias

cutâneas em felinos, o Carcinoma de Células Escamosas (CCE) é a mais comum. A

causa desta neoformação é composta por variáveis como idade, fatores climáticos e

acesso à rua.  A incidência é maior em gatos com pelame de cor clara em áreas

com  escassez  ou  ausência  de  pelos  como:  orelhas,  pálpebras,  plano  nasal  e

têmporas.  A  exposição  solar  crônica  é  considerada  um  fator  indutor  da

carcinogênese, bem como lesões originadas do sol não tratadas corretamente.  

O CCE é considerado uma neoformação maligna de células epidérmicas. Indica-se

que  seu  surgimento  ocorre  com um aumento  de  volume de  rápida  evolução.  A

citologia fornece um diagnóstico presuntivo. A biopsia da massa tumoral seguida do

estudo histopatológico é a abordagem diagnóstica mais apropriada. 

Em protocolo cirúrgico, gatos com lesões envolvendo o pavilhão auricular podem

obter  melhores  resultados.  Indica-se  que  acrescentem  ao  tratamento  as

modalidades  de  quimioterapia  intralesional,  fototerapia,  criocirurgia  e

eletroquimioterapia, de acordo com o tamanho, a localização e a progressão das

lesões. Quanto ao tratamento das neoplasias felinas, estes pacientes se diferem em

sua  clínica  comportamental,  protocolo  terapêutico,  e  prognóstico,  quando

comparado ao câncer em outras espécies. Portanto, a abordagem para a neoplasia

felina deve ser baseada em informações específicas da sua espécie.

OBJETIVOS 



Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  principal  contribuir  para  o  diagnóstico  do

carcinoma  de  células  escamosas  em  felinos,  e  agregar  informações  quanto  a

ocorrência de neoplasias na espécie. 

METODOLOGIA

A pesquisa foi baseada na seleção de pacientes felinos por meio de identificação de

prontuários cadastrados no ano de 2017 e 2018, sob critério de suspeita clinica de

CCE, onde estão sendo acompanhados pontualmente em identificação, anamnese,

coleta de materiais, resultados obtidos, diagnóstico definitivo, protocolo terapêutico,

evolução do quadro e prognóstico.  

DESENVOLVIMENTO

Para a realização deste trabalho foi realizado o levantamento de casos neoplásicos

em felinos no ano de 2017 e 2018, na qual foram verificados todos os prontuários de

pacientes  felinos  com  diagnóstico  de  CCE e/ou  obtiveram  suspeitas  de  demais

neoformações. Os prontuários de 2018 ainda não foram analisados, portanto não

foram colhidos dados o suficiente para a conclusão desta pesquisa.

RESULTADOS PRELIMINARES 

No decorrer do ano de 2017 o Hospital Veterinário Anhembi Morumbi atendeu 2478

pacientes felinos, dentre eles 155 apresentaram suspeitas de neoformações e 75

foram  confirmadas.  Pacientes  sem  raça  definida  representam  83,2%  dos  casos

neoplásicos atendidos, a raça Siamesa representa 9,7% e a raça Persa representa

5,8%.  Dos  casos  confirmados  50,6%  dos  pacientes  são  fêmeas  e  49,3%  são

machos. 

Pacientes  felinos  acometidos  por  CCE  representam  31,6%  da  casuística  de

neoformações do ano de 2017, dentre eles 49 pacientes apresentaram suspeitas de

neoformações e 31 foram confirmadas. Na qual foram avaliados 29 fêmeas, e 20

machos, representados pela idade média de 10 anos. 
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