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Introdução

O mastocitoma é o tumor cutâneo mais freqüente em 
cães, definido pela proliferação exagerada de 
mastócitos neoplásicos. Pode ter localização cutânea ou 
visceral. Compreende cerca de 7 a 21% dos tumores 
cutâneos caninos e 11 a 27% das neoplasias malignas 
[1]. É considerado um tumor maligno ou 
potencialmente maligno [2,3,4]. Os animais acometidos 
estão na faixa etária de sete a nove anos. Há
controvérsia em relação ao parâmetro sexo. Entretanto, 
a forma visceral primária é mais comumente observada 
em caninos de raça miniaturas.

Tem como sinônimos: tumor das células mastocitária 
ou sarcoma mastocitário. Se o tumor se espalhar, ou se 
disseminar, a doença pode ter a designação de 
mastocitose. Os sítios mais comuns de ocorrência desta 
neoplasia na forma cutânea é a pele do tronco, períneo 
e pernas. Outros sítios menos comuns incluem a cabeça 
e pescoço [5].

Os mastócitos são células mesenquimatosas onde no 
seu conteúdo contém grandes grânulos de histamina 
(substância envolvida nos processos de reações 
alérgicas) e heparina (uma substância anticoagulante), 
essas substâncias, quando libertadas, provocam alguns 
dos sintomas referidos na doença: hemorragias, 
inchaço, prurido, vômitos, diarréia e, em casos raros, 
choque e colapso. Essas células participam de reações 
de hipersensibilidade do tipo I [5]. Os mastócitos
maturam se em tecidos conectivos e mucosas, e se 
distribuem principalmente em regiões sujeitas a 
influência do meio ambiente, como pele, pulmão e trato 
gastrointestinal [6].

Alguns se desenvolvem em áreas de dermatite 
crônica e de hiperplasia de mastócitos. Algumas raças 
caninas podem ser portadoras de oncogenes e possam 
transmiti-los aos seus descendestes. Receptores de 
progesterona e estrógeno já foram isolados no citosol 
de mastócitos neoplásicos, mas o papel dessa possível 
influencia hormonal ainda permanece incerto [7]. 

As principais lesões clínicas do mastocitoma cutâneo 
variam desde cutâneas firmes a flutuantes, papulares a 
nodulares, pedunculadas a vegetantes, de abrangência 
dérmica ou subcutânea e bem a mal delimitada, 
mimetizando qualquer neoplasia tegumentar. Podem 
aparecer como placas epidermodermais, como 
tumefaçes urticariformes ou áreas diusas de edema e 

inflamação, lembrando celulite [8]. A metástase ocorre por 
linfática ou hematógena e pode atingir linfonodos 
regionais, baço, fígado e medula óssea, sendo incomum a 
metástases pulmonar. Já as lesões viscerais primárias, são 
raras em cães e há poucos registros de que essa neoplasia 
tenha sido primariamente observada na cavidade torácica 
ou abdominal, sem lesões cutâneas previas [9]. A forma 
visceral e mais comum em gatos e ocorrem na mastocitoma 
esplênico ou intestinal, com predileção por intestino 
delgado [10]. Em cães já foram observados na válvula
ileocecal, linfonodos hepatopancreático, mesentérico e 
traqueobrônquico, na porção caudal do mediastino, no 
baço, no fígado e na cavidade bucal, nos ossos, nos rins, na 
conjuntiva e no sistema nervoso central. 

 O diagnóstico definitivo é realizado por colorações 
diferenciais em imprint citológicos ou cortes histológicos. 
Para um prognóstico acurado, é necessário avaliar o grau
de diferenciação celular.

Material e métodos

Foi atendido no ambulatório do Hospital Veterinário da 
UFRPE um cão, S.R.D., macho, médio porte, com nove
anos de idade, com um nódulo na região carpiana. A pele 
da região estava eritematosa, edematosa e indolor a 
palpação.

Foi realizada a retirada cirúrgica do nódulo e o mesmo 
foi enviado para a análise histopatológica. A amostra foi 
processada, incluída em parafina e cortado a 5 µm, 
montado em lamina e corado pelo método da hematoxilina-
eosina (HE).

Resultados

O tumor foi classificado histologicamente como 
mastocitoma.

Discussão

O mastocitoma é a neoplasia de pele mais comum em 
cães, pode se desenvolver em várias localizações como a 
pele do tronco, períneo e pernas, menos comuns a cabeça e 
o pescoço, chegando a 27% dos tumores malignos. Com 
uma freqüência de 50% a 60% na região do tronco, e 25% 



dos mastocitomas nos membros [11,12]. Não havendo 
predisposição quanto ao sexo, onde animais velhos são 
mais acometidos.

A formação cutânea apresentação com lesões 
provenientes das degranulação dos mastócitos como 
eritematosa, edemas e sensibilidade, lesões viscerais 
primárias, são raras em cães. A degranulação aguda ou 
crônica pode levar a síndrome paraneoplásico podendo 
leva o paciente a óbito.

O tratamento é preferencialmente cirúrgico, nos 
casos onde não procede a esse tratamento o uso de 
quimioterápicos dá ao animal uma sobrevida 
significativa. 
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