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Introdução

A pele tem um significado econômico muito 
importante na clínica veterinária, isso se deve em parte, 
ao fato da pele ser um dos maiores órgãos do corpo, e 
as lesões cutâneas são facilmente observadas pelos 
proprietário [1]. [2] mostraram que os tumores de pele 
e tecidos subcutâneos são o segundo tipo mais comum 
em gatos, representando de 15 a 20% dos tumores 
felinos.

O carcinoma de células escamosas ou carcinoma 
escamocelular (CEC) é responsável por 15% dos 
tumores cutâneos em felinos, e a radiação solar é fator 
contributivo no desenvolvimento do tumor [3]. Por esse 
motivo, gatos de pelagem branca, ou despigmentados 
tem maior predisposição em apresentar a doença que os 
pigmentados, nesses últimos, o tumor se desenvolve em 
áreas com pouco pêlo e sem pigmento [4].

Em todas as espécies, o carcinoma de células 
escamosas pode ocorrer em animais jovens, mas a 
incidência aumenta com a idade [5]. Segundo [3], a 
idade media para gatos com CEC é de 12 anos, com 
variação de 9 a 12,4 anos.

 Sua etiologia não é bem conhecida [7]. Segundo 
[1], o mecanismo envolvido no aparecimento das 
lesões solares é multifatorial. A lesão tissular ocorre 
quando a radiação UV é absorvida, resultando na 
geração de moléculas reativas, como radicais livres, 
que podem lesionar os ácidos nucléicos ou proteínas. A 
lesão pode ocorrer em núcleos, membranas ou 
organelas, podendo alterar enzimas, causar mutações 
ou levar ao desenvolvimento neoplásico.

Os locais mais comuns de ocorrência do tumor são: 
plano nasal, orelhas, pálpebras e lábios. O CEC 
cutâneo é localmente invasivo, mas faz metástases 
lentamente. O tumor surge como lesão proliferativa ou 
ulcerativa em forma de placa ou de couve-flor, com 
crostas sobrejacentes, que podem sangrar facilmente 
[3]. Macroscopicamente as lesões começam com 
eritema, descamação e formação de crostas; a pele 
torna-se enrugada e espessada [1]. Segundo [6], o sinal 
mais precoce é eritema da margem da orelha, com 
perda de pêlos nessa área, e nesse estágio praticamente 
não há desconforto. Com a evolução ocorre severo 
eritema, formação de crostas e descamação cutânea, 

onde os gatos mostram reações dolorosas, e mais tarde 
provocarão mais lesões ao coçarem. Em alguns casos as 
lesões são confundidas com ferimentos que não cicatrizam, 
e cerca de 1/3 dos gatos acometidos apresenta lesões faciais 
[3].

O diagnóstico deve ser baseado na história clínica, 
exame físico e na biópsia da pele [6]. Segundo [3], biópsia 
incisional e histopatologia, são os métodos mais definitivos 
de diagnóstico, que relata ainda, métodos diagnósticos 
auxiliares: aspirado por agulha fina e citologia, aspirado de 
linfonodo e citologia, e radiografias torácicas para
avaliação de metástases. Os diagnósticos diferenciais são 
tumor das células basais, melanoma, mastocitoma, 
hemangioma ou hemangiossarcoma cutâneo, tumores dos 
folículos pilosos, tumores das glândulas sebáceas, lesões do 
complexo granuloma eosinofílico e paniculite [3].

Existem várias modalidades de tratamento para o 
carcinoma de células escamosas, incluindo cirurgia, 
criocirurgia, radiação ionizante, quimioterapia e terapia 
fotodinâmica [7]. A escolha do tratamento depende do grau 
de diferenciação celular, do tamanho do tumor, e da 
profundidade da erosão, assim como da aceitação do 
proprietário com relação aos efeitos colaterais e as 
mudanças estéticas [1]. Segundo [2], o tratamento inicial 
para lesões perioculares em gatos é a cirurgia ou 
criocirurgia. Para massas tumorais de volume acentuado ou 
profundamente invasivas, não removíveis por técnicas 
cirúrgicas, a radioterapia é indicada. Gatos com tumores 
induzidos por radiação solar devem ser protegidos contra 
luz solar direta [3].

O prognóstico é mau para gatos com grandes tumores 
invasivos e indiferenciados. Aqueles animais com tumores 
minimamente invasivos, com menos de 2 cm de diâmetro 
recebem melhor prognóstico [3].

Materiais e Métodos

 Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco um felino, macho, S.R.D, 
com 8 anos de idade, de pelagem branca. A única queixa do 
proprietário era a presença de uma pequena lesão na região 
nasal. O animal apresentava estado geral bom e estava se 
alimentando normalmente. Durante a consulta foi feito a 
citologia por imprint, onde o resultado foi inclusivo. Após 



o resultado foi prescrito para ele ketofen por 6 dias 
para, em seguida, fazer uma nova coleta. Após uma 
semana o animal voltou pra a realização do exame 
citológico, porém desta vez a amostra coletada foi 
insuficiente para analise, então foi feito uma terceira 
coleta com swab (esfoliação), no qual resultou 
novamente em amostra insuficiente para análise. Na 
quarta coleta o animal foi sedado, com ketamina, para a 
realização da citologia aspirativa. Introduziu-se uma 
seringa e aspirou-se conteúdo, que foi estirado numa 
lâmina, para exame citológico. Por ter passado quase 
um mês desde a primeira consulta até a quarta coleta, o 
ferimento já tinha tomado maiores proporções, o 
animal já não tinha mais os lábios superiores, e era 
possivel visualizar os dentes do animal mesmo com a 
boca fechada.

Além do citológico, foi solicitado também uma 
radiografia de tórax, para verificação de metástase, que 
foi realizado no próprio Hospital Veterinário.

Resultados e Discussão

Como observado na literatura consultada, os gatos 
brancos são mais predispostos a apresentar esse tipo de 
tumor [4]. O local da lesão condiz com o que foi visto 
na literatura por [5]

Apesar de [3], descrever que o animal apresenta 
prurido, este fato não foi relato pela proprietária do 
animal em questão.

Foi realizado exame citológico que condiz com a 
literatura consultada [3].

O resultado da última citologia foi confirmativo para 
carcinoma de alto grau de malignidade. 

Na radiografia do tórax foi observada presença de 
pequenos nódulos, indicando que já havia metástase 
pulmonar,  a apesar da literatura relatar que se tratar de 
uma neoplasia localmente invasiva e que a metástase 
ocorre lentamente o animal com apenas um mês de 
evolução da doença (segunda a proprietária) já 
apresentava sinais de metástase pulmonar na 
radiografia [3].

Como a lesão já havia invadido uma grande área, não 
havia mais possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico, 
por ser necessário retirar uma grande área como margem de 
segurança. Além disso, o animal já apresentava metástase. 
Por estes motivos, e com o proprietário ciente da evolução 
do quadro, optou-se por não realizar nenhum tratamento, 
visto que até o momento o animal encontrava-se em 
condições razoáveis, se alimentando, e sem sofrimento 
aparente. 

Em casos de carcinoma epidermóide, é extremamente 
importante que o diagnóstico seja confirmado o quanto 
antes, para que seja possivel determinar o tratamento mais 
adequado ao caso, visto que a neoplasia é localmente 
bastante invasiva [3].
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