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Introdução

O Carcinoma de células escamosas (CCE) é um 
tumor maligno dos queratinócitos, sendo também 
conhecido por carcinoma de células espinhosas, 
carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermóide [1].
É uma neoplasma de crescimento lento e não 
necessariamente metastático comum em felinos, 
bovinos, caninos, eqüinos, relativamente incomuns em 
ovinos e raros em cabras e suínos [2]. O risco para o 
desenvolvimento de CCE cutânea aumenta com a 
idade, atingindo o pico aproximadamente entre os 10 e 
11 anos [3].

Nos felinos, o tumor desenvolve-se em áreas com 
pouco pêlo e sem pigmento. Os gatos da raça Siamês, 
Persa e Himalaia e os de pelagem preta são os menos 
predispostos, enquanto os de pelagem branca 
apresentam treze vezes mais risco de manifestar este 
neoplasma [3, 4]. Embora a etiologia seja 
desconhecida, existem muitos fatores relacionados ao 
ambiente e ao hospedeiro que estão associados ao 
desenvolvimento do CCE. Nestes inclui-se a exposição 
prolongada à luz ultravioleta, onde se acredita que 
exista uma grande relação, pois os raios ultravioleta 
(UV) produzem dímeros de pirimidinas que alteram o 
DNA das células, e desta forma desencadeiam o tumor 
[5].

 Histologicamente, as lesões do CCE caracterizam-se 
por uma hiperplasia da epiderme, hiperqueratose, 
paraqueratose, acantoses, displasia dos queratinócitos e 
núcleo com hipercromatismo [1].

 Existem várias modalidades de tratamento para o 
CCE, incluindo cirurgia, criocirurgia, radiação 
ionizante, quimioterapia e terapia fotodinâmica [4]. O 
tratamento indicado geralmente é o cirúrgico, por ser 
uma terapia rápida e eficaz. A quimioterapia sistêmica 
pode ser realizada para fornecer alívio paliativo para 
caninos e felinos com lesões disseminadas ou 

metásticas. A radioterapia pode aumentar o tempo de 
sobrevida dos felinos [3]. 

O hemangiossarcoma é um tumor maligno com origem 
nas células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos, 
podendo ser primário em praticamente qualquer tecido; 
contudo, na maioria das espécies esse tumor mais 
freqüentemente tem origem no fígado, baço, miocárdio, 
pulmão e tecido ósseo. A incidência desta neoplasia é 
maior em caninos, no entanto, felinos e animais de 
produção também podem ser afetados [6]. Os 
hemangiossarcomas superficiais são massas eritematosas 
simples ou múltiplas, localizadas na epiderme ou subcútis, 
com uma aparente predileção pela pele abdominal ventral 
[3]. Alguns autores também associam o surgimento desta 
neoplasia com a exposição à luz ultravioleta, 
principalmente em locais de pele menos pigmentada ou 
com pêlos mais rarefeitos [3, 7].

 Os hemangiossarcomas superficiais podem ser 
classificados de acordo com a profundidade de invasão 
dentro das estruturas cutâneas. O estágio I inclui os tumores 
limitados à epiderme; os tumores no estágio II estão 
localizados na hipoderme, com ou sem envolvimento da 
epiderme; e os no estágio III invadem a musculatura 
subjacente. O tratamento dos tumores no estágio I por meio 
de excisão completa é considerado curativo, enquanto a 
terapia adjuvante com protocolos baseados na 
doxorrubicina no pós-cirúrgico é recomendada para os 
tumores nos estágios II e III [3].

O presente trabalho objetivou relatar um caso de um 
felino doméstico com carcinoma e hemangiossarcoma 
cutâneo localizados simultaneamente nas orelhas, bem 
como seu tratamento e prognóstico. 

Material e métodos

Um animal da espécie felina, SRD, fêmea, com cerca de 
seis anos de idade, foi atendido no Hospital Veterinário do 
Campus de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da 



Universidade Federal de Campina Grande (UFCG, 
Patos/PB), apresentando queixa de surgimento de 
lesões nas orelhas há cerca de um mês, prurido 
moderado e sangramento com facilidade. O paciente 
foi submetido ao exame físico de rotina e frente aos 
sinais encontrados, solicitou-se exame citológico 
através de imprint da lesão.

Posteriormente, o animal foi encaminhado para 
tratamento cirúrgico, onde se realizou conchectomia e 
biópsia das duas orelhas. O gato foi submetido à 
anestesia dissociativa com xilazina (1mg/kg) e 
quetamina (10mg/kg).

A cirurgia foi realizada através do uso de uma pinça 
de conchectomia colocada com margem de segurança 
de 1 cm caudal à lesão, fez-se ressecção com bisturi, 
aguardou-se 5 minutos para hemostasia, aproximou-se 
a pele com fio de náilon 0,35 e sutura em padrão 
isolado simples. No pós-operatório, foi prescrito 
antibioticoterapia com enrofloxacino (5mg/kg, 12/12hs, 
7 dias), rifamicina tópico e uso do colar elisabetano 
para evitar autotraumatismo.

Resultados e Discussão

O CCE também ocorre em animais jovens, porém a 
incidência aumenta conforme a idade. Em gatos, 
apresenta um pico de ocorrência dos 9 aos 14 anos [4, 
8], em oposição ao felino desse relato na qual a idade 
era de 6 anos. Porém, está de acordo com esse autor em 
relação à predisposição de animais com pele clara e 
pêlo curto, pois o mesmo apresentava pelagem branca. 

Ao exame físico, observou-se que o animal 
apresentava lesão alopécica e hiperêmica nas duas 
orelhas. Segundo Ettinger & Feldman [3], em felinos 
de faces brancas, essa é uma das localizações mais 
comuns do CCE, mas também pode ocorrer no plano 
nasal e nas pálpebras. Ferreira et al. [4] descreve o 
CCE como lesões proliferativas, hiperêmicas, 
crostosas, que posteriormente evoluem para úlceras 
com invasão de tecidos adjacentes. No animal em 
questão a lesão apresentava características semelhantes, 
mas ainda não havia formação de úlceras.

Também foi detectada a presença de um pequeno 
nódulo firme e avermelhado na face externa da orelha 
esquerda. Este nódulo mostrava características 
macroscópicas condizentes com hemangiossarcoma, 
pois conforme afirmam Ettinger & Feldman [3], os 
hemangiossarcomas cutâneos apresentam-se como 
massas eritematosas simples ou múltiplas, localizadas 
na epiderme ou subcútis e os sinais clínicos 
relacionam-se à hemorragia, seja de natureza episódica 
ou aguda

O exame citopatológico propicia diagnósticos 
rápidos, sem risco anestésico, consistindo em meio 
auxiliar inestimável para o planejamento terapêutico
[9]. Neste caso, optou-se pela realização de citologia 
esfoliativa das lesões, pois, de acordo com um estudo 
de Ramadinha & Silva citado por Magalhães et al. [9], 

foi observada eficácia da citopatologia esfoliativa em 82% 
dos casos de tumores cutâneos. O resultado do exame 
citológico evidenciou células com características 
predominantemente malignas, com aspecto sugestivo de 
carcinoma. 

O tratamento foi realizado através de cirurgia de 
conchectomia, com a remoção suficiente de tecido para 
deixar margens cirúrgicas livres de células neoplásicas. 
Segundo Ettinger & Feldman [3] e Ferreira et al. [4], a 
cirurgia é uma terapia rápida e eficaz para a CCE e 
hemangiossarcoma acessíveis, além de fornecer tempo de 
sobrevida maior e morbidade mínima. Em um estudo citado 
por Lana et al. [8], o tempo médio de sobrevida de felinos 
submetidos à cirurgia de retirada de CCE foi de 673 dias.

Após a cirurgia, encaminharam-se fragmentos do tecido 
retirado para análise histopatológica porque, embora o 
exame citológico constitua-se em um procedimento 
diagnóstico útil, ele pode não ser definitivo, sendo que a 
histopatologia, por avaliar tanto a arquitetura tecidual 
quanto a morfologia celular, é mais específica e definitiva 
[11]. O resultado do exame histopatológico confirmou a 
suspeita de carcinoma de células escamosas e também 
diagnosticou a presença de hemangiossarcoma cutâneo na 
aurícula esquerda.

No presente relato, o estado geral do animal melhorou 
significativamente após a cirurgia, e este não apresenta 
recidiva há sete meses.
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