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RESUMO 
 
Por se tratar de um órgão de revestimento e proteção, a pele se encontra em constante 
exposição a agentes carcinogênicos, elementos capazes de desestruturar o DNA celular e 
dar início a formação de neoplasias. O principal agente causador de câncer de pele 
radiação solar (UVA) e, por consequência, o Brasil, país de zona tropical, tem altos índices 
de neoplasias cutâneas em animais de companhia. Seguindo essa realidade e frente ao 
grande número de cães e gatos que habitam os lares de Goiânia 
trabalho é relatar a ação de combate e prevenção do câncer de pele nesses animais. Para 
compor a metodologia, o Grupo de Estudos OncoVet 
Oncologia Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria
projetos Posse Responsável e Dia C da Ciência, realizou uma ação de extensão no dia 
12/08/19 no parque público da cidade, conhecido como Parque Vaca Brava. Alunos da 
graduação em Medicina Veterinária, docentes e pós
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Por se tratar de um órgão de revestimento e proteção, a pele se encontra em constante 
exposição a agentes carcinogênicos, elementos capazes de desestruturar o DNA celular e 
dar início a formação de neoplasias. O principal agente causador de câncer de pele 
radiação solar (UVA) e, por consequência, o Brasil, país de zona tropical, tem altos índices 
de neoplasias cutâneas em animais de companhia. Seguindo essa realidade e frente ao 
grande número de cães e gatos que habitam os lares de Goiânia - Goiás, o ob
trabalho é relatar a ação de combate e prevenção do câncer de pele nesses animais. Para 
compor a metodologia, o Grupo de Estudos OncoVet - Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Oncologia Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria
projetos Posse Responsável e Dia C da Ciência, realizou uma ação de extensão no dia 
12/08/19 no parque público da cidade, conhecido como Parque Vaca Brava. Alunos da 
graduação em Medicina Veterinária, docentes e pós-graduandos, desenvolveram ativid
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exposição a agentes carcinogênicos, elementos capazes de desestruturar o DNA celular e 
dar início a formação de neoplasias. O principal agente causador de câncer de pele é a 
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em prol da conscientização sobre o câncer de pele, por meio de informação aos tutores 
acerca de neoplasias presentes na rotina veterinária, entre elas, os canceres de pele, além 
de desmistificar demais conhecimentos que, porventura, tenham a respeito 
outras enfermidades. Através de exames físicos, os graduandos puderam notar nódulos 
suspeitos e alterações corporais que poderiam afetar o bem
Foram passadas informações de suma importância para a prevenção do câncer d
como, por exemplo, a utilização de protetores solares específicos para cães, principalmente 
aqueles de pele e pelagem clara e orientações a respeito dos horários ideais para passeio, 
evitando os momentos onde a incidência solar é mais forte e os ris
resultado, dos tutores que foram ao encontro da equipe, todos estavam acompanhados por 
cães, visto o modo de vida sedentário que a maioria dos felinos domésticos seguem. Alguns 
desses cães apresentavam nódulos, principalmente na regiã
cutânea e, por esse motivo, foram encaminhados para o setor de oncologia do hospital 
veterinário da universidade. Nesse contexto, concluímos que esse tipo de experiência 
coloca os profissionais que estão em formação, em conta
posteriormente, fará parte de sua rotina clínica e social. Além de ser uma forma dinâmica de 
aprendizado, o evento desenvolvido foi uma troca mútua de conhecimento e dúvidas entre 
tutor e acadêmicos. Assim como disse o físico A
uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original”, com certeza, os discentes que ali 
estavam, puderam aproveitar da dinâmica da ação para se desenvolverem como 
profissionais e cidadãos. 

 
 
Palavras-chave: Neoplasia; Pele; Animais; Sociedade; Ensino.

em prol da conscientização sobre o câncer de pele, por meio de informação aos tutores 
acerca de neoplasias presentes na rotina veterinária, entre elas, os canceres de pele, além 
de desmistificar demais conhecimentos que, porventura, tenham a respeito 
outras enfermidades. Através de exames físicos, os graduandos puderam notar nódulos 
suspeitos e alterações corporais que poderiam afetar o bem-estar e a saúde do animal. 
Foram passadas informações de suma importância para a prevenção do câncer d
como, por exemplo, a utilização de protetores solares específicos para cães, principalmente 
aqueles de pele e pelagem clara e orientações a respeito dos horários ideais para passeio, 
evitando os momentos onde a incidência solar é mais forte e os riscos são maiores. Como 
resultado, dos tutores que foram ao encontro da equipe, todos estavam acompanhados por 
cães, visto o modo de vida sedentário que a maioria dos felinos domésticos seguem. Alguns 
desses cães apresentavam nódulos, principalmente na região da cadeia mamária e barreira 
cutânea e, por esse motivo, foram encaminhados para o setor de oncologia do hospital 
veterinário da universidade. Nesse contexto, concluímos que esse tipo de experiência 
coloca os profissionais que estão em formação, em contato direto com o público que, 
posteriormente, fará parte de sua rotina clínica e social. Além de ser uma forma dinâmica de 
aprendizado, o evento desenvolvido foi uma troca mútua de conhecimento e dúvidas entre 
tutor e acadêmicos. Assim como disse o físico Albert Einstein, “uma mente que se abre a 
uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original”, com certeza, os discentes que ali 
estavam, puderam aproveitar da dinâmica da ação para se desenvolverem como 
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