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RESUMO 
 

A prevalência das neoplasias nos animais domésticos vem crescendo a cada dia, sendo 

atualmente a principal causa de morte entre os cães. O mastocitoma cutâneo destaca-se por ser 

a neoplasia maligna mais comum em cães, representando cerca de 11 a 20% dos casos, e é a 

neoplasia cutânea maligna de maior incidência. Na tentativa de prever o comportamento 

biológico deste tipo de neoplasia, a graduação histológica continua sendo utilizada como 

principal delineador prognóstico dos animais acometidos. A busca de um protocolo terapêutico 

mais adequado para o tratamento da neoplasia tem sido um dos principais objetivos da oncologia 

veterinária. Podendo ser tratados com cirurgia, radioterapia, crioterapia, eletroquimiotepia, 

quimioterapia ou a combinação destes. O presente trabalho descreve por meio de literaturas o 

comportamento desta neoplasia, os meios de diagnósticos e a variação de protocolos que pode-

se utilizar de acordo com a graduação proposta, para a eficácia no tratamento e melhor 

prognostico para esta neoplasia. 

 

Palavras-chaves: Mastocitoma.  Diagnóstico. Prognóstico. Tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The prevalence of tumors in domestic animals is growing every day, is currently the leading cause 

of death among dogs. The cutaneous Mastocytoma stands out for being the most common 

malignancy in dogs, accounting for approximately 11 to 20% of ca € sos, and cutaneous malignant 

neoplasia is of highest incidence. In an attempt to predict the biological behavior of this type of 

neoplasm, the histological degree continues to be used as the main animal affected prognosis 

eyeliner. The search for a more appropriate therapeutic Protocol for the treatment of neoplasia 

has been one of the main objectives of veterinary Oncology. And can be treated with surgery, 

radiation therapy, cryotherapy, eletroquimiotepia, chemotherapy or a combination of these. The 

present work describes through literature the behavior of this neoplasia, the means of diagnosis 

and the protocols that you can use, according to the graduation proposal, the effectiveness in the 

treatment and better prognosis of neoplasm. 

 

Key words: Mast cell tumour. Diagnosis. Prognosis. Treatment. 
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 PARTE l 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

A prevalência das neoplasias nos animais domésticos vem 

crescendo a cada dia, sendo atualmente a principal causa de morte entre os 

cães. (WITHROW, 2007).   

O mastocitoma destaca-se por ser a neoplasia maligna mais comum em 

cães, representando cerca de 11 a 20% dos casos se tornando a neoplasia 

cutânea maligna de maior incidência (PATNAIK et al. 1984).  

Esta neoplasia define-se, como uma proliferação de mastócitos, os quais 

têm origem na medula óssea e no tecido conjuntivo. (WELLE et al. 2008). São 

células residentes do tecido conjuntivo, de origem hematopoiética de longa vida, 

que mantêm a capacidade de proliferar após a maturação. O achado 

característico de mastócitos maduros é a presença de grânulos citoplasmáticos 

que contêm substâncias biologicamente ativas, como histamina e heparina 

(METCALFE et al., 1997).  

Os mastocitomas podem ocorrer em animais de qualquer faixa etária, mas 

acometem principalmente animais com a média de oito a nove anos 

(LONDON; THAMM, 2013). Sendo as raças mais predispostas o Boxer, 

Labrador, Golden Retrievers e Shar-pei Chines(VILLAMIL et al., 2011).  

O local mais acometido é a pele, embora qualquer órgão ou região 

corporal possa ser afetado (VASCELLARI et al., 2013).   

O comportamento clínico e biológico do mastocitoma se destaca por ser 

bastante variável, podendo se apresentar como uma lesão de caráter pouco 

agressivo até lesões localmente infiltravas e com alto potencial metastático 

(BLACKWOOD et al., 2012). As lesões podem ser firmes ou friáveis, bem ou mal 

circunscritas, nodulares ou pedunculadas, de coloração hiperpigmentada, 

variando também o diâmetro (SCOTT et al., 1996).  

Estas características dos mastocitomas torna seu comportamento 

biológico de forma imprevisível. Devido a isto, alguns fatores prognósticos 

podem ser utilizados na tentativa de melhor predizer o comportamento desta 

neoplasia. Estes incluem fatores clínicos como, tamanho do tumor, localização, 
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velocidade de crescimento e presença de metástases, além de características 

histopatológicas e imuno-histoquímicas que também auxiliam na caracterização 

do prognóstico do paciente (BLACKWOOD et al., 2012).  

Na etiologia, podemos incluir: inflamação crônica, aplicação de 

substâncias irritantes na pele, infecção viral, alterações genéticas, porém, a 

verdadeira razão de sua elevada incidência ainda e desconhecida (DALECK et 

al., 2009). Entretanto sabe-se que o envolvimento do receptor de tirosina-

quinase c-KIT na patogenia desta neoplasia já foi confirmado (ZEMKE et al., 

2002).  

A melhor forma de diagnosticar é através da citologia aspirativa com 

agulha fina (CAAF), porém a histopatologia é importante para a determinação do 

grau histológico da neoplasia e consequentemente para o delineamento 

adequado do tratamento, possibilitando o aumento da sobrevida (FURLANI et 

al., 2008).  

O mastocitoma é classificado de acordo com o grau de malignidade, em 

graus de I a III. No grau I há pouca evidência de recorrência após excisão 

cirúrgica, no grau II tem moderado potencial de metástase e o grau III as 

metástases são frequentes (PULLEY; STANNARD, 1990).  

Alguns exames complementares são indicados, é o caso da 

ultrassonografia e radiografia para avaliação de metástases em vísceras, em 

cães com tumores de graduação alta, que pode indicar possíveis metástases, e 

também pode revelar esplenomegalia em cães com mastocitose sistêmica 

(RHODES, 2005).  

A busca de um protocolo terapêutico mais adequado para o tratamento 

dos mastocitomas tem sido um dos principais objetivos da oncologia veterinária 

(MERLO,2000). Podendo ser tratados com cirurgia, 

radioterapia, eletroquimioterapia, quimioterapia, criocirugia, glicocorticoides ou a 

combinação destes (WILLEMSE et al., 1994).  

O presente trabalho tem como objetivo descrever as alterações 

macroscópicas e microscópicas do mastocitoma canino, seu comportamento 

biológico e os tratamentos que podem ser utilizados, visando um melhor 

prognóstico para os animais acometidos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

  

2.1 Mastócitos  

  

Os mastócitos foram descobertos em 1877 por Paul Ehrlich, estes 

foram designados como “Mastzellen”. Ehrlich considerou-os como células que 

proviam nutrição aos tecidos, pela sua composição em grânulos citoplasmáticos, 

que coravam metacromaticamente e por isso deviam ser identificados com base 

nesta reação e não exclusivamente na sua aparência morfológica (BEAVEN, 

2009).  

As principais funções dos mastócitos são a promoção de vasodilatação e 

aumento de permeabilidade capilar, contração de músculo liso, modulação do 

processo de fibrose, aumento das secreções pelas glândulas mucosas, atração 

de células inflamatórias, aumento do fluxo linfático local, ativação de linfócitos T 

e defesa contra parasitas (POHLMAN, 2010).  

Sendo sua principal função de armazenar potentes mediadores químicos 

do processo inflamatório em seus grânulos citoplasmáticos (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 1990). A ampla variedade de mediadores liberados pelos 

mastócitos permite desenvolver e modular diversos processos fisiológicos e 

patológicos. A reação anafilática demonstra o poder dos mastócitos na iniciação 

da resposta inflamatória; quando apropriadamente regulada e localizada, a 

ativação dessas células é significativamente benéfica (METCALFE, et al. 1997).  

São também os principais tipos celulares responsáveis pela 

hipersensibilidade imediata, a qual é mediada por anticorpos do tipo 

imunoglobulina E (IgE), específicos para antígenos. Além disso, a versatilidade 

funcional dessas células está intimamente relacionada com o microambiente 

(YOUNG, 1997).  

Os mastócitos são formados na medula óssea, lançados na 

corrente sanguínea e somente se diferenciam ao chegarem aos tecidos (KUBY, 

2008).  Caracteriza-se como uma célula globosa com um pequeno núcleo que 

frequentemente é encoberto por seus grânulos citoplasmáticos, os quais contém 

heparina, histamina, carboxipetidase, catepsina G, quimase e 

triptase (CALICH; VAZ, 2009).  
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Quando maduro a célula é relativamente grande, fusiforme, poligonal ou 

oval, de 15 a 20 μm com citoplasma levemente eosinofílico, contem grânulos no 

seu interior. O núcleo é basofílico, levemente excêntrico e relativamente grande, 

com 4 a 7 μm de diâmetro e múltiplos agregados de cromatina. Um ou mais 

nucléolos podem estar presentes. O mastócito é caracterizado por grânulos 

citoplasmáticos de 0,2 a 1,5 μm de diâmetro que ocupam 50 a 55% do citoplasma 

(JOLLY, 2001).  

Sua morfologia depende da localização, no tecido conjuntivo são 

arredondados, nos vasos são alongados a ovoides e nas fibras são fusiformes, 

estrelados ou filiformes (YONG, 1997).  

Os mastócitos são encontrados no plexo coroide do cérebro, na camada 

vascular das meninges e em baixo número nos rins e medula óssea 

(GURISH; CASTELLS, 2010). Sendo a mucosa intestinal o maior compartimento 

e o intestino com os tipos celulares mais frequentes (KLEINSCHMIDT, 

et al. 2008).  

A degranulação dos mastócitos também segue uma sequência de eventos 

característicos e pode ocorrer de duas formas. Na exocitose, após a ativação por 

diversos estímulos, a membrana e a matriz dos grânulos destacam-se e 

fusionam-se, formando canais de degranulação. A fusão de um canal com a 

membrana citoplasmática promove a entrada de fluido extracelular, dispersão e 

dissolução dos grânulos. O processo final de expulsão leva à formação de 

grandes vacúolos exocíticos que se abrem para o espaço extracelular 

(DVORAK, 1995; JOLLY et al., 2001).   

Quando os mastócitos degranulam total ou parcialmente, os grânulos 

alteram suas propriedades tintoriais e podem se apresentar como 

grânulos acidofílicos. Outros podem ficar com pequenos a grandes vacúolos no 

seu citoplasma (GHADIALLY, 1988).  

Os métodos histoquímicos mais eficientes para marcação dos mastócitos 

são o azul de toluidina em pH baixo e técnicas enzimohistoquímicas para 

detectar especificamente triptase ou quinase (JOLLY, 2000).  

Os mastócitos participam de importantes conjuntos de reações imunitárias 

inatas e adquiridas, como por exemplo, reações de hipersensibilidade do tipo I, 

do tipo III ou autoimunes e do tipo IV, tais como dermatite, pênfigo bolhoso, 

fibrose pulmonar, neurofibromatose, psoríase, dermoesclerose, artrite 
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reumatoide, cistite intersticial, colite ulcerativa, doença de Crohn e neoplasias 

(BESNOIT; MATHIS, 2002; THEOHARIDES; COCHRANE, 2004).   

A ativação dos mastócitos pode ser feita através de uma grande variedade 

de iniciadores, entre eles citocinas, quimosinas, estímulos físicos, substâncias 

químicas exógenas, bactérias, produtos bacterianos ou outros peptídeos, mas a 

melhor estudada é a ativação mediada pela imunoglobulina-E (IgE) (POHLMAN, 

2010).  

A proliferação desordenada de mastócitos pode ser local ou sistêmica. No 

último caso denomina-se mastocitose sistêmica, caracterizada pelo aumento de 

mastócitos em locais específicos, como na medula óssea, estômago e pulmão. 

Já no caso de crescimento desordenado local, denomina-se mastocitoma, uma 

neoplasia quase que especifica da pele, localizadas em geral no tronco e 

membro dos animais, altamente infiltrativa nas camadas mais profundas da pele 

(DALEK; DE NARDI; RODASK, 2008).  

 

2.2 Mastocitoma  

  

O termo mastocytoma foi primeiramente desenvolvido por Bloom 

em 1942, citado por Macy (1985). Ainda na língua inglesa outros termos podem 

ser utilizados como mast cell tumor, mast cell sarcoma, mastocytosis, sendo os 

dois usualmente utilizados quando acometimento sistêmico 

(DALECK; DE NARDI; RODASK, 2008).  

O mastocitoma é o tumor cutâneo mais freqüente em cães e o segundo 

mais comum em gatos (VAIL, 1996). Pode aparecer ocasionalmente em outras 

espécies domésticas como equinos, bovinos, ovinos e suínos 

(GOLDSCHMIDT; HENDRICK, et al., 2002).   

Sendo também relatado em felídeos não domésticos furões e animais de 

laboratório inclusive macacos (JONES et al., 2000).  

Atualmente os mastocitomas são as mais frequentes lesões cutâneas nos 

animais da espécie canina e nos animais domésticos, tornando-se o principal 

fator de morte entre os cães (WITHROW, 2007). Atingindo uma porcentagem de 

11 a 27% das neoplasias malignas em cães (VAIL, 1996).    
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Ocorre principalmente em cães com idade média de oito a nove anos, mas 

já foi relatado em cães com três semanas a dezenove anos. Sem aparente 

predileção por sexo (SCOTT; VAIL, 1996).  

A maioria localiza-se na pele ou no tecido subcutâneo, sendo que 

muitas vezes o termo mastocitoma cutâneo é utilizado para se referir a ambas 

as localizações (LONDON; THAMM, 2013).  

Aproximadamente 50% dos mastocitomas cutâneos localizam-se no 

tronco e região perineal, 40% nas extremidades e apenas 10% na cabeça e 

pescoço e possuem auto grau de metastase (MELEO, 1997).  

Apesar de todas as pesquisas já realizadas, a etiologia 

do mastocitoma ainda não está completamente esclarecida. A predisposição 

genética, as alterações moleculares e as mutações genéticas têm sido 

apontadas como as causas mais prováveis de induzir a génese deste tipo de 

neoplasia. Estudos recentes demonstram alterações na p53 e na 

sobre expressão do c-kit (KIUPEL, et al., 2004).  

Seu comportamento é variado e imprevisível, podendo apresentar desde 

nodulação única com comportamento benigno até massas múltiplas 

(VASCELLARI et al. 2013).  

Mastocitomas viscerais primários são menos frequentes em cães, mas já 

foram relatados em diversos locais como cavidade oral, mucosa nasal, 

nasofaringe, laringe, traqueia, estômago, intestino, linfonodos viscerais, fígado, 

baço, rim e conjuntiva (MOORE et al., 2002).  

Metastizam inicialmente nos linfonodos locais e com menor frequência 

para o baço (46%), fígado (41%) ou outros órgãos internos. A metastização nos 

pulmões é extremamente rara (LONDON; SEGUIN, 2003).  

Esta neoplasia pode ser classificada de acordo com o grau de 

malignidade, em graus de I a III. (PULLEY; STANNARD, 1990).  

A metodologia mais utilizada é a proposta por Patnaik et al. (1984), que 

considera extensão da lesão, celularidade e morfologia celular, figuras de mitose 

e reação estromal, classificando os tumores em três graus (tabela 1).  
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Tabela 1 Classificação da neoplasia mastocitoma proposta por patnaik, de acordo com o grau                                                              
de malignidade, em graus de l a lll.  

Grau 1  Bem diferenciado  

Grau 2  Diferenciação intermediária  

Grau 3  Pouco diferenciado  

Anaplásico  Anaplásico  

Fonte: (PATNAIK,1984).  
 

Baseando-se nesta graduação, cães com mastocitoma grau 1 dificilmente 

apresentam metástase ou complicações e apresentariam sobrevida mais longa, 

consequentemente, melhor prognóstico (PATNAIK, 1984).  

Tumores bem diferenciados de grau 1, têm pequena evidência de recidiva 

depois de uma excisão cirúrgica. Tumores moderadamente diferenciados de 

grau 2, têm um moderado potencial de metástase. Como esperado, tumores 

pouco diferenciados de grau 3, têm o mais alto potencial de metástase. A recidiva 

pós-cirúrgica é bastante comum em graus 2 e 3 (MEUTEN, 2002).  

Algumas síndromes paraneoplásicas relacionadas com 

os mastocitomas são: úlceras gastrintestinais, coagulação defeituosa, choque e 

retardo na cicatrização de feridas (ROGERS, 1996). Sinais gastrointestinais 

podem ser secundários a irritação ou ulceração gastrointestinal, que já foram 

reportadas em 35% a 83% dos casos após necropsia (LONDON & 

THAMM, 2013).  

A simples palpação ou traumatismo dos nódulos induz a degranulação de 

mastócitos e libertação de histamina e outras substâncias vasoativas, que 

produzem vasodilatação, edema e eritema local, que constituem o sinal de 

Darien (GRIFFIN; MILLER, 2001; SCOTT; THAMM; VAIL, 2007).   

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) há 4 estágios 

clínicos para mastocitomas caninos (tabela 2) (ROGERS, 1996).  
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Tabela 2 Estágios clínicos para mastocitomas caninos segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).   

Estágio 1  Um tumor confinado à derme, sem envolvimento dos 

linfonodos regionais  

Estágio 2  Um tumor confinado à derme, com envolvimento dos 

linfonodos regionais  

Estágio 3  Múltiplos tumores na derme ou uma grande neoplasia 

infiltrativa com ou sem envolvimento dos linfonodos regionais  

Estágio 4  Qualquer tumor com metástase à distância ou recidiva com 

metástase (incluindo sinais sistêmicos).  

Fonte:(ROGERS, 1996).  

 

2.2.1 Sinais Clínicos   

  

A aparência clínica do mastocitoma pode ser muito variada e assemelhar-

se a outras numerosas lesões cutâneas. Por isso, este tumor é denominado por 

muitos autores como “o grande imitador” (MERLO, 2000).   

Existem tumores que se mantém estáveis durante meses ou anos antes 

de desencadear um processo proliferativo. Em outras ocasiões, comportam-se 

de forma agressiva desde o princípio (OGILVIE; MOORE, 1995).  

Na pele se apresentam como nodulações avermelhadas na derme, não 

encapsuladas e de tamanho que varia de um a 30 cm de diâmetro 

(GOLDSCHMIDT; SHOFER, 2002).  

Os nódulos solitários, de um a quatro centimetros, de cor rosada à 

superfície de corte, de crescimento lento e presentes até seis meses antes do 

diagnóstico, estão associados a tumores bem diferenciados de baixo grau 

histológico e podem apresentar alopecia da epiderme suprajacente, não 

ulcerados (THAMM; VAIL, 2007).   

Os mastocitomas de grau elevado, são pouco diferenciados, de crescimento 

rápido, superfície ulcerada, causam desconforto e podem dar origem a pequenos 

nódulos satélites nos tecidos adjacentes.  Ocasionalmente encontram-se 

nódulos eritematosos e hiperpigmentados (THAMM; VAIL, 2007). 
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Costumeiramente são observados, prurido, eritema e úlceras (JONES et al., 

1997).  

  

Figura 1 Mastocitoma canino em região de pênis. Massa pouco delimitada, hiperpigmentada, 

ulcerada.  

 

Fonte: Hospital veterinário das Faculdades integradas de Ourinhos. 

 

O nódulos cutâneos podem se apresentar também, uma massa bem 

circunscrita, elevada e firme, podendo ou não ser avermelhada 

(GOLDSCHMIDT; SHOFER et. al.,2002). De consistência mole, pouco definida 

que geralmente possui pelos. Podendo ser confundida com um lipoma pelo 

aspecto macio e flutuante (HOSPITAL VETERINÁRIO DO PORTO, 2003).  

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Figura 2 Mastocitoma canino em região de mama. Massa bem circunscrita, hiperpigmentada, 

não ulcerada. 

 

Fonte: Hospital veterinário das Faculdades Integrada de Ourinhos. 

 

Os proprietários geralmente descrevem que as massas observadas 

no animal aumentam e diminuem de tamanho de forma periódica, e as diferenças 

de tamanho são consequência do edema local e da inflamação produzida pela 

liberação de histamina e enzimas proteolíticas (DOBSON; GORMAN, 1988).  

 

  

2.2.2 Diagnóstico  

  

A anatomia patológica desenvolve um papel fundamental na busca das 

características histopatológica, que associadas a exame clínico minucioso 

oferece dados essenciais ao estadiamento dos mastocitomas e o 

estabelecimento do prognóstico e tratamento (DALEK; DE NARDI; RODASK, 

2008).  

O plano diagnóstico de cães com suspeita de mastocitoma tem três 

objetivos: o diagnóstico definitivo por citologia e /ou histopatologia, 

o estadiamento clínico e o registo de sinais clínicos relativos a 

síndromes paraneoplásicas (WELLE et al., 2008).  



21 
 

 
 

No entanto todos os métodos auxiliam no diagnóstico diferencial 

dos mastocitomas pouco diferenciados de outros tumores de células redondas 

(OZAKI et al., 2002). 

 

2.2.2.1 Citologia   

 

As neoplasias de células redondas as quais inclui-se o mastocitoma, 

são neoplasias mais facilmente diagnosticadas pelo exame citológico. No caso 

do mastocitoma a técnica mais utilizada e a citopunção com aspiração. A 

citologia com aspiração CAAF (DALEK; DE NARDI; RODASK, 2008).  

É um método pouco invasivo, de baixo risco para o paciente e de reduzida 

agressão ao processo neoplásico (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002). 

O mastocitoma é geralmente diagnosticado em 92 a 96 % dos casos, por exame 

citológico de esfregaços corados cujos diagnósticos são posteriormente 

confirmados por análise histopatológica (LONDON et al., 1999).  

Os grânulos dos mastócitos coram pelas colorações modificadas 

tipo Romanowsky, como por exemplo, colorações de rotina como 

Wright, Giemsa, Leishman ou o Diff Quik TM, usado na prática clínica (WELLE et 

al.,2008).  

Os mastócitos apresentam-se como células de tamanho pequeno a 

intermédio, com grânulos citoplasmáticos abundantes, pequenos e uniformes, 

de cor púrpura. O núcleo está normalmente localizado centralmente. Critérios de 

malignidade não são muito frequentes, e incluem anisocitose, anisocariose, 

células multinucleadas, múltiplos nucléolos visíveis e figuras 

mitóticas. Pleomorfismo marcado é pouco comum e está normalmente 

associado a um grau histológico elevado (LONDON; THAMM, 2013).  

Na avaliação de mastocitomas indiferenciados tornam-se difíceis a 

diferenciações quanto a processos inflamatórios, já que estes também contêm 

mastócitos e eosinófilos. Contudo, na inflamação existe um número considerável 

de outras células inflamatórias em relação ao número de mastócitos presentes 

(THAMM; VAIL, 2007).  

Os linfonodos devem ser cuidadosamente examinados para detectar 

sinais de linfadenomegália e nos linfonodos suspeitos deve realizar-se citologia. 

Ainda assim, linfonodos não palpáveis podem ser locais de metastização 
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em razão pela qual alguns autores recomendam fazer punção aspirativa de todos 

os linfonodos regionais acessíveis (LONDON; SEGUIN, 2003).  

A presença de mastócitos, em baixo número, na citologia de linfonodo 

pode ser normal. As características morfológicas e a distribuição dos mastócitos 

nos linfonodos definem a metastização precoce (NORTH; BANKS, 2009).  

A citologia aspirativa pode indicar o grau de malignidade, porém 

a histopatologia é mais indicada para a classificação (SUEIRO et al., 2002) e 

para prever o comportamento biológico deste tumor (MURPHY; BREARLEY, 

2008).  

 

 

Figura 3 Citologia aspirativa da pele Mastocitoma grau l. As células são bem diferenciadas, 

granulação evidente e abundante dificultando a visualização do núcleo e 

citoplasma anisocitose discreta, células pequenas. Coloração Giemsa, aumento de 400x. 

Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008).
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Figura 4 Citologia aspirativa da pele, mastocitoma gra ll. Presença de eosnófilos, anisiocitose 
discreta, mastócitos ligeiramente maiores do que o normal. Coloração giemsa, aumento de 400x. 

 
Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008). 

 
 

 
 
 

Figura 5 Citologia aspirativa de pele, Mastocitoma grau lll. Grandes quantidade de grânulos no 
fundo da lâmina, raros eosinófilos, anisocitose e anisocariose moderadas, pleomorfismo discreto, 
núcleos evidentes, células binucleadas, multinucleadas e mitose ausente. Coloração giemsa 
aumento de 400x.  

 
Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008). 
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Figura 6 Citologia aspirativa de pele, mastocitoma grau lV. Mastócitos pouco diferenciado, 
granulação rara, ausência de granulo no fundo da lâmina, mastócitos grandes com ausência de 
eosinófilos, anisocitose e anisocariose, nucleolo grande e evidente, pleomorfismo moderado, 
presença de células binucleadas. Coloração Giemsa, aumento de 400 x.  

 
Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008). 
 

 

Figura 7 Citologia aspirativa de pele, Mastocitoma grau V. Mastocitos pouso diferenciado, 
granulação rara, ausência de eosinófilos, anisiocitose e anisiocariose evidentes, nucléolos 
grandes e evidentes, podendo ser múltiplos e pleomórficos, presença de células binucleadas e 
multinucleadas, presença de mitoses. Coloração giemsa, aumento de 400 x.     

 
Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008). 
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2.2.2.2 Histologia  
  

O exame histopatológico é de extrema importância no diagnóstico, no 

planejamento da terapia e na determinação do prognóstico. A vantagem principal 

de seu uso é a preservação da arquitetura tecidual, necessária para a correlação 

do tipo de tecido neoplásico com o seu comportamento biológico e resposta à 

terapia (VAIL, 1996).  

Os mastócitos são classificados histologicamente considerando o grau de 

diferenciação celular e a produção de estroma produzido pelas células 

neoplásicas, que pode exibir características colagenosas e ainda a apresentação 

de células inflamatórias, principalmente os eosinófilos (DALEK; DE NARDI; 

RODASKI, 2008).  

O grau histológico dos mastocitomas é determinado após 

biópsia incisional ou excisional, sendo classificado em três graus, de acordo com 

o sistema de classificação proposto por Patnaik et al., (1984), o mais usado pelos 

Patologistas por ser o sistema de graduação mais lógico e mais completo 

(STREFEZZI et al., 2009).  

A morfologia celular depende do grau de diferenciação mas, em termos 

gerais, os mastócitos tumorais apresentam membrana celular distinta, núcleo 

redondo central e numerosos grânulos citoplasmáticos, corados de violeta pela 

hematoxilina-eosina ou púrpura quando corados pelo azul de toluidina. O 

estroma de colágeno varia de escasso a abundante e pode aparecer edematoso 

ou hialinizado. Vários eosinófilos podem estar dispersos pela massa neoplásica 

ou formar agregados celulares (WELLE et al., 2008). 

A presença de eosinófilos pode ser justificada pela resposta inflamatória 

local ou por quimiotaxia exercida pela liberação de conteúdo dos grânulos 

intracitoplasmáticos (BLACKWOOD et. al., 2012).  

Os mastocitomas bem diferenciados, de grau I, caracterizam-se por 

serem pequenas massas bem circunscritas, não encapsuladas, cujas células 

têm núcleo central pequeno, nucléolo indistinto e citoplasma abundante, rico em 

granulações citoplasmáticas. Os bordos celulares são distintos, 

morfologicamente uniformes e as figuras de mitose são raras ou ausentes 

(WELLE et al., 2008).  
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Os mastocitomas de grau ll ou de diferenciação intermediária, possuem 

um leve grupo de atípica variação na forma e no tamanho das células 

neoplásicas, arranja-se mais na forma de grupo e os núcleos são maiores 

e altamente vesiculosos. Já os mastocitomas de grau lll ou bem diferenciados, 

podem apresentar três nucléolos ou mais, o citoplasma não é bem delimitado e 

os grânulos são escassos ou até ausentes. As figuras de mitose são atípicas e 

frequentes, o estroma da neoplasia possui hemorragia, necrose e escasso 

conteúdo colagenoso e eosinófilos (DALEK; DE NARDI; RODASKL, 2008).  

  

Figura 8 Histologia de pele de mastocitoma grau l. Os mastócitos neoplásicos são uniformes na 
grande maioria, de ovoides a arredondados e se arranjam em forma de cordões, os grânulos são 
abundantes. Coloração hematoxilina-eosina.  

Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008).  
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Figura 9 Histologia de pele de mastocitoma grau ll. Os mastócitos se arranjam mais em forma 
de grupos do que de cordões, os núcleos são maiores e altamente vesiculosos, figuras de mitose 
já começam a aparecer com frequência, os grânulos começam a ficar mais escasso. Coloração 
hematoxilina-eosina.  

 Fonte: (DALECK; DE NARDI; RODASKI, 2008). 

 

 
 
 
 

Figura 10 Histologia de pele de mastocitoma grau III. As células neoplásicas apresentam grau 
de anaplasia e se arranjam em forma de lençóis, os grânulos estão ausentes e as célula bi e 
multinucleadas neoplásicas podem estar presentes. Os núcleos dessas células são 
altamente vesiculosos e de tamanhos variados, podendo apresentas até três núcleos ou 
mais. Coloração hematoxilina-eosina.              

 Fonte: (DALEK; DE NARDI; RODASKI, 2008). 
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2.2.2.3 Imunoistoquímica  

  

A imunohistoquímica é uma técnica molecular que pressupõe a detecção, 

por ELISA, de anticorpos especificamente ligados a antígenos presentes em 

determinada secção dos tecidos. A utilização de marcadores tumorais, como 

proteínas, permite uma caracterização muito específica das neoplasias. Esta 

técnica vai permitir confirmar o diagnóstico histopatológico, fazer 

o estadiamento patológico, prever o comportamento tumoral e o prognóstico bem 

como, definir a melhor terapêutica a aplicar (DOBSON; SCASE, 2007).  

Este técnica vem sendo cada vez mais utilizada na rotina diagnóstica. Isso 

se deve a necessidade de diagnósticos precisos para determinar o tratamento e 

prognóstico, principalmente das neoplasias. Trata-se de uma metodologia que 

pode ser utilizada em tecidos parafinados, congelados ou frescos (BARRA, 

2006).  

Recentemente, o uso de métodos imunoistoquímicos para c-kit e triptase 

tem demonstrado grande especificidade para marcar mastócitos 

neoplásicos (OZAKI et al., 2002).  

 

2.2.3 Diagnóstico diferencial  

  

Os nódulos subcutâneos que se apresentam moles à palpação podem ser 

facilmente confundidos com lipomas, por exemplo (THAMM; VAIL, 2007). Porém 

o mastocitoma deve ser considerado nos diagnósticos diferenciais de qualquer 

nódulo cutâneo, devido seu comportamento imprevisível (SCOTT, et. al., 2001 

A).  

No entanto outro método que auxilia no diagnóstico diferencial 

dos mastocitomas pouco diferenciados, é o exame citológico na qual se 

diferencia dos tumores de células redondas (OZAKI et al., 2002). 

 

2.2.4 Estadiamento Clínico  

  

Antes de se decidir o tratamento é necessário fazer o estadiamento clínico 

do tumor para se avaliar o potencial metastático deste tumor. O clínico deve por 
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isso recorrer a alguns exames complementares de diagnóstico 

(LONDON; SEGUIN, 2003).  

Para estadiamento clinico o hemograma e perfil bioquímico são 

recomendados em todos os casos, assim como a CAAF do linfonodo regional, 

sempre que possível. O estadiamento completo inclui radiografia e ultrasom 

abdominal/torácica, punção aspirativa do fígado, baço e da medula óssea 

e radiografia torácica (LONDON; THAMM, 2013).  

Os órgãos abdominais mais vezes afetados são o fígado, baço e 

linfonodos, como por exemplo aumento do tamanho e da ecogenecidade dos 

órgãos, heterogenicidade do parênquima e nódulos hipoecogénicos são 

altamente inespecíficos. Pode também existir infiltração neoplásica nestes 

órgãos sem que sejam encontradas quaisquer alterações 

(SATO; SOLANO, 2004).  

Podem ser identificados fatores associados à infiltração neoplásica da 

medula óssea como neutrofilia, monocitose, eosinofilia, basofilia, anemia, 

anemia não regenerativa, trombocitopenia, elevação dos tempos de coagulação. 

Porem a escolha em fazer a punção aspirativa da medula óssea, pode ser 

reservada para quando existem alterações no hemograma que o indiquem e 

recidiva ou progressão da neoplasia (ENDICOTT et al., 2007; MARCONATO et 

al., 2008).   

Em qualquer animal suspeito de ser portador de uma neoplasia deve 

realizar-se um perfil completo de análises hematológicas e bioquímicas. Os cães 

com mastocitoma podem apresentar anemia por hiperesplenismo ou ulceração 

gastrointestinal e pode detectar-se eosinofilia devido aos fatores quimiotácticos 

e IL-5 produzidos pelos mastócitos (LONDON et. al., 2003).  

  

2.2.5 Tratamento  

  

A decisão do tratamento depende da avaliação das condições físicas 

do paciente além de fatores clínicos e principalmente a classificação histológica 

ou graduação do tumor (PATNAIK et. al., 1984).   

Temos como opções de tratamento a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 

eletroquimioterapia, crioterapia, glicocorticoides ou a combinação destes 

(WILLEMSE et al., 1994).  
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A variação entre os graus histopatológicos, os diferentes fatores 

prognósticos e os diversos protocolos quimioterápicos utilizados no tratamento 

do mastocitoma, fazem com que a escolha do melhor protocolo seja um desafio 

(COOPER et al., 2009).  

O tratamento de eleição é o cirúrgico, porém antes da cirurgia é 

necessário conhecer a extensão do tumor para determinar as margens de 

remoção cirúrgica, por exemplo. Em casos em que o tumor é móvel ou não 

apresenta margens homogéneas, esta determinação é difícil. Sempre que 

o mastocitoma produz uma resposta inflamatória local, deve assumir-se que 

existe infiltração de mastócitos neoplásicos no local afetado. Nestes casos pode 

recorrer-se à utilização pré-cirúrgica de corticóides ou a radioterapia para 

diminuir o tumor e garantir margens isentas de células neoplásicas 

(NORTH; BANKS, 2009).  

Após remoção cirúrgica está indicado o uso de vimblastina 

e prednisolona (PLUMB, 2008). No entanto o mais utilizado, atualmente, em 

cães, é com prednisona e lomustina, com ou sem vimblastina; ou então o 

protocolo de ciclofosfamida, vimblastina e prednisona (OSBORNE, 2007; 

COUTO, 2014b).  

 

2.2.5.1 Glicocorticoides  

  

Os glicocorticoides têm atividade citotóxica contra os mastocitomas e o 

tratamento com estes fármacos está associado a um número limitado de efeitos 

adversos (STANCLIFT; GILSON, 2008).  

Produzem marcante redução no número de mastócitos e promovem 

alteração citoplasmática na vacuolização e grânulos nas 

células remanescentes. (DALEK; DE NARDI; RODASKI, 2008).  

O uso dos corticoides intralesionais também tem resultado benéfico. Deve 

ser usada a dose um miligrama de trianciolona para cada cm de diâmetro 

tumoral, administrados a cada duas semanas com dose máxima de 10 a 

40mg (DALEK; DE NARDI; RODASKI, 2008).  

Para apoiar, o uso de glicocorticoides em combinação com a 

quimioterapia convencional em mastocitomas é importante para a eficácia do 

tratamento. O uso concomitante de glicocorticoides pode contribuir para 
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a resistência às drogas no tumor devido à ação local dos efeitos anti-

inflamatórios (COOPER, 2009).  

 

2.2.5.2 Quimioterápicos   

  

Neste tipo de neoplasia, a quimioterapia é indicada no tratamento da 

doença sistémica, para diminuir o tamanho da neoplasia antes do tratamento 

cirúrgico, a fim de evitar as recidivas da doença. Sendo imprescindível nos casos 

em que os bordos cirúrgicos não ficaram livres de célula neoplásicas e na 

existência de metástases nos linfonodos locais ou distantes (WELLE, 2008).  

Apesar de a cirurgia ser o tratamento de eleição, em alguns casos devido 

à localização e o tamanho do tumor é necessária a utilização de quimioterapia 

neoadjuvante na tentativa de reduzir o tamanho da lesão facilitando a ressecção 

com margens adequadas de segurança (STANCLIFT; GILSON, 2008).  

A sobrevida em casos tratados somente com cirurgia, se da média de 13 

semanas. Dessa forma, a quimioterapia se torna necessária no tratamento de 

tumores de grau III e em cerca de 50% das neoplasias de grau II (LENORE; 

DELPRAT, 2004).  

Os quimioterápicos antineoplásicos se caracterizam pela intervenção na 

síntese de ácido desoxirribonucléico (DNA), ácido ribonucléico (RNA) ou na 

replicação celular, fazendo à interrupção da divisão ou à morte celular. Porém, 

estes efeitos não se restringem às células neoplásicas, podendo atuar também 

sobre células normais, como as da medula óssea, epitélios, gônadas, 

tecido linfóide e folículos pilosos, podendo resultar em efeitos colaterais 

(O’KEEFE; HARRIS,1990; DAGLI, 1999).  

Os grandes objetivos destes protocolos são a maximização da morte 

de células neoplásicas com a menor toxicidade possível para o doente, 

o alargamento do espetro de ação contra uma população de células 

heterogéneas e a prevenção de resistência aos fármacos (CHUN et. al., 2007).  

Inúmeros estudos tem avaliado a taxa de resposta de mastocitomas a 

quimioterápicos em diferentes protocolos. Respostas parciais em até 78% de 

cães com mastocitoma tem sido relatada, sugerindo que protocolos com a 

associação a fármacos possam ser mais eletivos comparando a um único 
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agente. Entre estes o fármacos mais utilizados em mastocitoma canino são os 

glicocorticoides (DALEK; DE NARDI; RODASKI, 2008).  

 

   

2.2.5.2.1 Lomustina  

 

A administração de lomustina é feita por via oral, trata-se de um fármaco 

altamente lipofílico que se distribui facilmente no SNC. Este é Metabolizado no 

fígado em metabolitos ativos e inativos, sendo excretados maioritariamente por 

via renal (PLUMB, 2008).  

  A utilização em doentes com mielossupressão, infeções, problemas da 

função pulmonar e insuficiência hepática deve ser feita cuidadosamente. É 

potencialmente teratogênico (PLUMB, 2008).  

A lomustina na dose de 90mg /m² a cada três semanas, tem sido 

efetiva para a neoplasia mastocitoma canino grau ll e lll, no entrando a 

combinação de lomustina associado a prednisona tem sido mais eficaz 

(DALEK; DE NARDI; RODASKI, 2008). Esta demonstra ter uma boa eficácia em 

tumores de grau II incompletamente extirpados (HOSOYA et al., 2009).  

Em resumo, apesar de o tratamento com lomustina prolongar o tempo de 

vida dos animais com tumores de grau II ou III ou com fatores negativos de 

prognóstico, este fármaco tem sido associado à indução de efeitos cumulativos 

que se traduzem em toxicidade hepática crónica, relacionada com a dose, 

toxicidade hematopoiética, caracterizada por neutropenia, trombocitopenia, 

ascite e efusões pleurais (WELLE et al., 2008; HOSOYA et al., 2009).  

  

2.2.5.2.2 Vimblastina, Ciclofosfamida e Prednisolona  

  

A vimblastina é um alcaloide anticanceroso extraído 

do planta pervinca, Catharanthus roseus. Ele liga-se aas proteínas 

de microtúbulos do fuso mitótico para impedir a divisão celular durante a 

metáfase. Esta quimioterapia tem sido utilizada em medicina veterinária para o 

tratamento de mastocitoma, transmissível tumor venéreo e linfoma. Esta por sua 

vez é administrada na dose de dois miligramas de m² tem sido relatada a ser um 

tratamento eficaz e seguro para mastocitoma canino (THAMM et. al. 1999).  
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O protocolo que melhores resultados apresentou como terapia adjuvante 

ao controle local de mastocitomas de risco elevado é composto por vimblastina 

(2-2,2mg/m2 IV no primeiro dia de um ciclo de 21 dias) ciclofosfamida (200-

250mg/m2 PO ou IV no oitavo dia de um ciclo de 21 dias), e prednisona (dose 

inicial 1mg/Kg/dia PO) (CAMPS-PALAU et al., 2007).  

  

2.2.5.2.3 Vimblastina e Prednisolona  

  

O quimioterápico mais utilizado para o tratamento de mastocitomas é o 

sulfato de vimblastina, utilizado em associação de prednisona (TRUMEL et al., 

2005).  

A vimblastina é um antineoplásico com ação mielossupressora severa, 

resultando em alterações hematológicas, além de causar sinais gastrointestinais, 

neurológicos e dermatólogicos. Por isso é de fundamental importância que os 

animais em tratamento quimioterápico sejam constantemente monitorados com 

exames laboratoriais como hemograma e perfil bioquímico. Assim, dependendo 

da duração e gravidade da mielossupressão, a quimioterapia pode ser 

contraindicada de maneira transitória ou definitiva (DALECK; NARDI; RODASKI, 

2008).  

Em doses altas resulta em efeitos adversos. O uso desta deve ser 

cuidadosamente utilizado na medicina veterinária por causa de sua suposta 

indução de mielossupressão (PLUMB, 2002).   

A prednisona é um hormônio que atua em receptores específicos e 

em células sensíveis, causando a cisão do DNA e inibindo a divisão celular 

(DELECK; DE NARDI, 2016).  

Estudos demonstram que a combinação de Prednisolona (2mg/kg SID 

PO) com Vimblastina (2mg/m2 EV) é um bom protocolo para tratamento 

dos mastocitomas em canídeos e tem um perfil aceitável de efeitos adversos 

com um tempo médio de sobrevivência para animais com tumores de grau III 

(THAMM et al.,1999).  
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2.2.5.3 Eletroquimioterapia   

  

A eletroquimioterapia é uma modalidade de tratamento antineoplásico que 

combina a utilização de pulsos elétricos com a administração local de agentes 

quimioterápicos (SPUGNINI et al, 2006). A aplicação de pulsos elétricos intensos 

e de curta duração sobre as células ou tecidos torna a membrana celular 

permeável transitoriamente, isso permite o influxo de moléculas, como as dos 

quimioterápicos, do espaço extracelular para o citoplasma. Os quimioterápicos 

comumente utilizados são bleomicina ou cisplatina (MIR et al., 2006).  

  É uma nova forma de tratamento local de tumores, que combina a 

administração sistémica de agentes terapêuticos como a Cisplatina e 

a Bleomicina, que possuem fraca ou nenhuma permeabilidade para a membrana 

celular, respectivamente e a aplicação de impulsos eléctricos no tumor em 

tratamento para criar electropermeabilização (CEMAZAR et al., 2008).  

Ao permitir o uso de fármacos em doses mais baixas, este tratamento 

reduz os seus efeitos adversos, sendo por isso bem tolerado, seguro e 

minimamente invasivo para os pacientes, que na maioria dos casos requer uma 

única sessão de tratamento. Além disso a duração do controle local é maior em 

comparação com o tratamento cirúrgico (KODRE et. al., 2009).  

Têm sido realizados vários estudos experimentais que comprovam a 

eficácia anti-tumoral desta técnica em diferentes modelos animais e diferentes 

tipos histológicos de tumor, como fibrossarcomas, tumores perianais, carcinoma 

mamário, melanoma em cães, gatos e cavalos. Em um estudo recente 

em mastocitomas de canídeos, foi obtida uma taxa de resposta completa ao 

tratamento de 62,5%, 4 a 5 semanas após a aplicação do mesmo, sendo o tempo 

médio de seguimento de 26 meses, num intervalo de seguimento compreendido 

entre os 2 e os 43 meses (KODRE et. al., 2009).  

  

2.2.5.4 Cirúrgico   

  

A excisão cirúrgica é indicada para todos os tipos de mastocitoma. 

Embora esses tumores apresentam com massa microscopia delimitadas, 

macroscopicamente estende-se até as bordas palpáveis (DE NARDI; 

RODASKI, 2008).  
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Existe padrões estabelecidos de acordo com o estágio clinico e o grau de 

histológico. Para tumores de graus histológico l e ll faz-se sempre que possível 

a retirada completa com margens de segurança. Quando não for possível a 

excisão completa associa-se a radioterapia com o tratamento. Em tumores de 

grau histológico lll se a excisão for completa faz associação de prednisona, se a 

excisão não for completa faz a associação de radioterapia e prednisona 

(DALEK; DE NARDI; RODASKI, 2008).  

Tumores bem diferenciados ou de grau intermédio, na maioria dos casos, 

consiste na completa remoção cirúrgica dos mesmos. As taxas de sucesso deste 

tratamento apontam para controlo efetivo do tumor em cerca de 84-89% dos 

casos de tumores de grau II, 5-11% de recorrência local e 5-22% de casos 

de metastização a distância. Ainda assim, 44% dos casos estudados 

apresentaram desenvolvimento de novos mastocitomas (WELLE et al., 2008).  

Durante algum tempo vigorou a ideia de que estes tumores tinham de ser 

extirpados com margens de três centímetros de tecido normal circundante mas 

atualmente retiram-se lateralmente dois centímetros de tecido e pelo menos uma 

camada de tecido muscular, em profundidade, para excisão completa de 

tumores de grau I e também da maioria dos de grau II (PATNAIK et. al., 2006).  

Em tumores cutâneos solitários com metástases no linfonodo regional 

(estádio II), o tratamento cirúrgico associado a irradiação proporciona uma média 

de 40,6 meses de intervalo livre de doença. Pode também recorrer-se a 

quimioterapia, mas a terapêutica sistémica destes casos é questionável 

(WELLE et al., 2008).  

De acordo com Macy (1985), aproximadamente 50% dos cães 

apresentam recidiva após a excisão cirúrgica como tratamento único.   

Thamm et al., (2006) preconiza a excisão cirúrgica de linfonodos com 

infiltração neoplásica, aquando da excisão do tumor primário.  

  

2.2.5.5 Radioterapia   

  

Essa modalidade de tratamento é efetiva na eliminação de 

remanescentes tumorais microscópicos após a excisão incompleta de graus l e 

ll. Tem sido usada no tratamento de mastocitomas sólidos quando a intervenção 

cirúrgica não for possível (POIRIER et al., 2006).  
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Os protocolos que administram a dose total de radiação em período curto 

promovem melhor controle do mastocitoma. Pelo contrário, os tumores de maior 

risco, nomeadamente, de grau II, grau III e tumores em junções muco-cutâneas, 

a radioterapia profilática não demonstrou aumento da sobrevivência (POIRIER et 

al., 2006).  

A radioterapia como meio complementar de tratamento, auxilia a 

eliminação de células tumorais e dá origem a intervalos livres de doença de 1 a 

2 anos, em cerca de 81 - 95% dos casos tratados (POIRIER et. al., 2006).  

Embora esse tipo de tratamento possa resulta na melhoria de qualidade 

de vida não há aumento de significativo de sobrevida dos pacientes. Além disso 

efeitos sistêmicos decorrentes da granulação de mastócitos após a radioterapia, 

vômito, hipertensão e ulceração gastrointestinal (DALEK; DE NARDI; RODASKI, 

2008).  

  

2.2.5.6 Criocirurgia   

 

A criocirurgia tem se mostrado útil no tratamento de mastocitoma canino, 

em especial quando tumores múltiplos estão envolvidos. Essa modalidade exige 

que margens amplas de no mínimo um centímetro, sejam incluídas no 

tratamento para diminuição de recorrência tumoral (DALECK et al. 2009). 

Podendo ser utilizada em locais aonde a dificuldade de fazer excisão cirúrgica. 

Porém apresenta desvantagem por causar degranulação celular 

(KRAHWINKEL, 1980).   

  

2.2.6 Alterações Laboratoriais   

  

Os efeitos secundários mais frequentes acabam por estar relacionados 

com os tecidos com maior índice mitótico, como a medula óssea e o aparelho 

gastrointestinal (OSBORNE, 2007).   

No entanto estão descritos também efeitos secundários 

dermatológicos, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade, reações de 

hipersensibilidade, extravasamento/necrose perivascular, toxicidade pulmonar,  
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Hepatotoxicidade, síndrome de lise tumoral aguda, cistite hemorrágica estéril, 

pancreatite, entre outros sinais gerais como prostração, depressão e apatia 

(LANA; DOBSON, et al., 2010).  

A medula óssea é responsável pela produção de células de linha 

eritrocitária, leucocitária e megacariocítica. Este tecido apresenta elevado índice 

mitótico e de multiplicação, sendo por isso um alvo preferencial dos anti-

neoplásicos (LANA; DOBSON, et al., 2010).  

As células mais afetadas pelos quimioterápicos na medula óssea são os 

percursores hematopoiéticos e os percursores que se diferenciam, mas 

ainda estão imaturos. As células mais diferenciadas são responsáveis por 

um pool de células hematopoiéticas maduras não proliferativas, que não são 

afetadas pelos quimioterápicos, e que fornecem células maduras, ao organismo, 

durante cinco a dez dias, ocorrendo o nível mais baixo de células após o 

tratamento (ARGYLE et al, 2008).  

Assim, através do conhecimento da fisiologia da medula óssea é 

possível prever de forma temporal o que poderá acontecer com essas células 

após o tratamento. Antes do ciclo de tratamento, bem como no momento do nível 

mais baixo de células após o tratamento do fármaco, cerca de sete dias, após 

administração (ARGYLE et al, 2008).   

Os antineoplásicos com ação mielossupressora elevada são 

a doxorrubicina, a vimblastina, a ciclofosfamida, a carboplatina e a mitoxantrona; 

com ação moderada temos o melphalan, a vincristina, o metotrexato, a cisplatina 

e o clorambucil; e com ação 40 mielossupressora ligeira temos a L-asparaginase, 

a vincristina (na dose de 0.5mg/m2), os corticosteróides, a bleomicina e 

a streptozotocina (FRIMBERGER, 2010).   

O potencial efeito mielossupressão é baseado em primeiros 

estudos por Boggs et al.(1966) em que a vimblastina foi utilizado para investigar 

os mecanismos e cinética de neutropenia induzida pela quimioterapia.  

A neutropenia é um efeito secundário dose-dependente que ocorre com 

muita frequência. Quando é moderada e assintomática (1000-1500 

neutrófilos/μL) não é preocupante e resolve-se facilmente com o atraso da 

sessão seguinte e/ou com redução da dose (20-25%) na sessão seguinte. Em 

casos graves (<1000 neutrófilos/μL), quando há pirexia associada, pode ocorrer 

morte do animal por sépsis. Uma situação de sépsis é uma emergência. A 
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translocação bacteriana a nível intestinal é a fonte de infeção mais frequente, 

devido à alteração da mucosa intestinal provocada pela quimioterapia (COUTO, 

2008; VAIL, 2009).    

Outros estudos referem uma frequência de 45% de neutropenia de grau 

quatro, em cães submetidos a tratamento com lomustina para diversos tumores, 

e 64% de neutropenia de grau 2 a 4, em cães com linfoma, submetidos a 

tratamento com vincristina, procarbazina, lomustina e prednisolona (RASSNICK 

et al., 2014).  

O nível mais baixo de células após o tratamento de neutrófilos ocorre, 

normalmente, 5-10 dias após a sessão de quimioterapia para a maioria dos 

fármacos e resolve-se 36-72 horas depois de atingido (COUTO, 2008; VAIL, 

2009).   

A trombocitopenia ocorre com frequência mas raramente é grave a ponto 

de causar sintomatologia (COUTO et al., 2008). A maioria dos animais 

submetidos a quimioterapia apresentam valores de plaquetas acima de 50000 

/μl e apenas ocorrem sinais clínicos (petéquias, equimoses ou hemorragias) com 

valores abaixo de 30000 plaquetas/μL. A lomustina está associada a causa de 

trombocitopenia. Sendo esta   rara em gatos (COUTO, 2008).  

A toxicidade hematológica causada por tratamento realizado com 

vimblastina e prenisolosa, pode ser classificada em graus de 1 a 4, como 

mostrado na Tabela 3, proposta por Lanore e Delprat (2002) adaptado 

por Daleck e Nardi (2016).  

  

Tabela 3 A classificação de toxicidade hematológica em cães tratados com vimblastina 
e prednisolona para Mastocitomas de grau II e III.  

GRAU DE 
TOXICIDADE 

HEMOGLOBINA 
(g/dL)1 

HEMATÓCRITO 
(%)1 

LEUCÓCITOS 
(109/L)2 

NEUTRÓFILOS 
(109/L)1 

PLAQUETAS 
(109/L)1 

0 12-18 37-55 6-17 3-11,8 180-500 

1 < 10 < 30 < 4,0 < 1,50 < 150 

2 < 8,0 < 25 < 2,0 < 1,0 < 100 

3 < 6,5 < 20 < 1,5 < 0,8 < 50 

4 < 6,0 < 20 < 1,0 < 0,5 < 25 

Fonte: (LANORE; DELPRAT, 2002).  
Adaptado (DELECK; NARDI 2016).  
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2.2.7 Prognóstico  

O mastocitoma destaca-se por ser uma neoplasia maligna de grande   

Para um prognóstico acurado, é necessário avaliar o grau histológico pelo 

método de rotina da hematoxilina-eosina (HE), com auxílio de colorações 

especiais como azul de toluidina e região organizadora 

nucleolar argirofílica (AgNOR) (JONES et al., 2000).  

O prognóstico depende, além do grau histológico do tumor, de fatores 

como a espécie e a raça do animal afetado e da localização do tumor 

(GREGORY; OLGIVIE, 2004).   

Mastocitomas que apresentam crescimento lento e permanecem 

localizados por longo período possuem melhor prognóstico. Quando estão 

localizados nas regiões perineal e inguinal, possuem comportamento biológico 

mais agressivo, portanto um por prognóstico (SCOTT; VAIL et al., 1996).  

Tumores de grau elevado têm maior probabilidade de metastização, o que 

está de acordo com um pior prognóstico (SCHULTHEISS et al., 2011). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

A prevalência das neoplasias nos animais domésticos vem 

crescendo a cada dia, sendo atualmente a principal causa de morte entre os 

cães.  O mastocitoma destaca-se por ser a neoplasia maligna mais comum em 

cães, tornando a neoplasia cutânea maligna de maior incidência.  

O comportamento clínico altamente variável dos mastocitomas caninos 

expõe a necessidade da utilização acompanhamento hematológico, buscando a 

decisão do melhor tratamento a ser utilizado dentro da Oncologia Veterinária.  

Os valores do hematócrito e da contagem de eritrócitos dever ser 

avaliados antes de qualquer tratamento quimioterápico. Isto porque, muitas 

vezes o aparecimento de anemia, durante o tratamento, não significa que esta 

seja induzida pela quimioterapia, e o mesmo se aplica ao outros parâmetros. 

Devido a isso, é de extrema importância avaliar o estado clínico do animal, antes 

do tratamento, para identificar possíveis alterações que não sejam, 

posteriormente, relacionadas com a terapia aplicada.  
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A ocorrência de efeitos secundários consecutivos à administração de 

fármacos quimioterápicos é uma realidade na prática clínica. A toxicidade 

hematopoiética e gastrointestinal são consequentemente os efeitos mais 

frequentes e por isso com maior probabilidade de provocarem complicações.   

Embora existam inúmeros protocolos quimioterápicos descritos 

em mastocitoma canino, o presente trabalho tomou a iniciativa de avaliar os 

protocolos mais utilizados, comparando as variações fisiológicas causadas após 

o tratamento, facilitando desta forma a escolha e a instituição de um 

protocolo adequado resultando em maior sobrevida animal.   
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1 DESCRIÇÃO DO LOCAL  

 

  O centro médico veterinário, Ourinhos/SP fica localizado na Rua Arlindo 

Luz, número 738, Centro, telefone(014) 3026-2337,CEP 19900-

011, representada pelo Médico Veterinário Renato Saliba.  

O estágio foi realizado no período de 01 de Agosto de 2015 a 01 de 

Dezembro de 2015, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 19:00 horas e nos 

sábados das 9:00 as 13:00 horas.  

O CMV na atualidade tem como função a realização de exames de 

hemograma, raio x, ultrassom, bioquímico, eletrocardiograma, hemodiálise.  

Oferece também acupuntura, fisioterapia e acompanhamento 24 horas 

dos animais internados, contanto com uma ampla e qualificada infra-estrutura.  

  

2    ATIVIDADES ENVOLVIDAS  

  

Foram realizadas diversas cirurgias pelo Médico Veterinário, explicando 

passo a passo das técnicas empregadas.  

Os animais de chegada em emergência, foram acompanhados 

exclusivamente na UTI que o hospital oferece, com aparelhos de 

última geração.Durante as anamneses o Médico veterinário buscou o 

acompanhamento de estagiários em todos os casos com o intuito de 

aprendizagem dos mesmos.  

Atualmente o Centro Médico Veterinário vem sendo alvo de 

investimento, com o empreendimento da cooperativa de Médicos Veterinários 

especializados. Em busca de meios de diagnósticos mais eficaz, utilizando um 

empreendimento lucrativo com maiores benefícios.  

Sendo conhecid o por ser uma estrutura hospitalar veterinária completa 

capaz de promover tranquilidade ao seus pacientes além de dar apoio aos 

médicos veterinários.  
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3   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O estágio supervisionado somou a experiência profissional adquirida 

durante a graduação. Atendendo minhas expectativas pela diversidade de 

procedimentos que o hospital oferece. A receptividade da equipe em trabalho e 

o ambiente acolhedor proporcionaram qualificação para a aprendizagem.   

Obtive a oportunidade de desenvolver diversos procedimentos com o 

acompanhamento do Médico Veterinário. Sendo importante para a consolidação 

do meu conhecimento.  

  

4   ANEXOS  

  

            Figura 1 UTI com monitoramento para pacientes em situações de emergência  

  

Fonte: Centro médico veterinário de Ourinhos. 
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Figura 2 Laboratório com equipamentos de última geração  

  
Fonte: Centro médico veterinário de Ourinhos 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Sessão de acupuntura em discopatia lombossacra  

 

Fonte: Centro médico veterinário de Ourinhos 
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 Figura 4 Limpeza de Tártaro em centro cirúrgico 

 

  

 Fonte: Centro médico veterinário de Ourinhos 
 

  

  

  

 


