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1. INTRODUÇÃO

A cavidade oral representa o início do trato

gastrintestinal, sendo formada por diversos tecidos em

regiões anatômicas e histológicas distintas que podem ser

alvo de alterações neoplásicas e não neoplásicas. O

presente trabalho tem como objetivo determinar a

frequência e as características clínico-patológicas de

lesões orais primárias de cães, por intermédio de estudo

retrospectivo de amostras histopatológicas de biópsias.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudados 720 casos de lesões na cavidade

oral em cães diagnosticados entre 2015-2020, no Distrito

Federal. Foram coletadas das fichas de exames

histopatológicos informações como idade, sexo, raça,

histórico clínico, assim como região anatômica oral

afetada e outras alterações anatomopatológicas

relacionadas à alteração oral. Com base nos diagnósticos

morfológicos encontrados nas amostras, estes foram

classificados em alterações neoplásicas e não

neoplásicas.

3. RESULTADOS

Dessas alterações, 432 (60%) foram neoplásicas e

288 (40%) não neoplásicas. Das neoplasias, 229 (53%)

foram consideradas malignas e 203 (47%) benignas,

acometendo principalmente machos, de 43 raças

diferentes, com idade média 9,4 anos, afetando

principalmente gengiva e lábio. Os principais neoplasmas

foram melanoma (96/432 [22,2%]) (Fig. 1A), fibroma

odontogênico periférico (FOP) (68/432 [15,7%]) (Fig.

1B), papiloma (63/432 [14,5%]) e carcinoma de células

escamosas (CCE) (56/432 [12,9%]). As lesões não

neoplásicas também acometeram predominantemente

machos, de 41 raças diferentes, com idade média 8,9

anos, afetando principalmente gengiva, lábio e língua.

Essas lesões foram diagnosticadas como inflamatórias

(230/288 [79,8%]) (Fig. 1C), hiperplásicas (47/288

[16,3%]) (Fig. 1D) e como outras alterações (11/288

[3,8%]). Destacam-se seis casos de leishmaniose visceral

com manifestação exclusivamente oral, que foram

confirmados pela histopatologia, imuno-histoquímica e

PCR.

Figura 1. A) Proliferação neoplásica de melanócitos pleomórficos apresentando pigmento

enegrecido intracitoplasmático HE, obj. 20x. B) Fibroma odontogênico periférico canino.

Nota-se proliferação fibroblástica neoplásica bem diferenciada no estroma subepitelial. HE,

obj. 10x. C) Lesão inflamatória oral composta predominantemente por linfócitos e

plasmócitos. HE, obj. 10x. D) Espessamento epitelial da gengiva com hiperplasia de

queratinócitos da camada espinhosa. HE, obj. 10x.
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4. CONCLUSÃO

Com base nos dados desse estudo, as alterações neoplásicas foram

mais frequentes, especialmente melanoma, FOP, papiloma e CCE, acometendo

predominantemente a gengiva, lábio e língua de cães adultos, machos e de

diferentes raças.

5. REFERÊNCIAS

1. Blume G.R., Eloi R.S.A., Silva F.P., Eckstein C., Santos R.L., Sant’Ana F.J.F. Oral

lesions in dogs with visceral leishmaniosis. J. Comp. Path. 2019;171:6-11.

2. Mikiewicz M., Paździor-Czapula K., Gesek M., Lemishevskyi V., Otrocka-Domagala I.

Canine and feline oral cavity tumours and tumour-like lesions: A retrospective study of 486

cases (2015-2017). J. Comp. Path. 2019;172: 80-87.

3. Putnová B., Burová J., Georgiou M., Fichtel T., Stehlík L., Frgelecová L., Škorič M.

Occurrence site of canine oral lesions: a retrospective study of 659 cases. Acta Vet. Brno.

2020;89:179–187.

4. Wingo K. Histopathologic diagnoses from biopsies of the oral cavity in 403 dogs and 73

cats. J. Vet. Dent. 2018;35(1):7-17.


