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Resumo
O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna de células epiteliais. Ocorre prin-
cipalmente em gatos de pelagem branca no pavilhão auricular, plano nasal, lábios e pálpebras, tendo 
como maior fator predisponente a exposição à radiação ultravioleta  solar. Clinicamente apresenta-se 
como lesões ulceradas que não cicatrizam. Para aumentar a sobrevida e a qualidade de vida de animais 
acometidos com esta neoplasia é primordial o diagnóstico correto na fase inicial da lesão já que pode 
ser confundida com outras doenças do gato, como a esporotricose. Os tratamentos que podem ser rea-
lizados compreendem a ressecção cirúrgica, criocirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia fotodinâ-
mica, eletroquimioterapia e antiinflamatórios não esteroidais. Com esta revisão de literatura objetiva-se 
demonstrar os aspectos gerais do CCE, o diagnóstico e o tratamento enfatizando a importância de um 
diagnóstico precoce e preciso visando um melhor prognóstico.
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Abstract
The squamous cell carcinoma (SCC) is a malignant neoplasm of squamous epithelium. It occurs mainly 
in white-hair coated in the auricular pavilion, nasal plane, lips and eyelids, having as major predisposing 
factor exposure to ultraviolet radiation from sunlight. The main clinical signs are ulcerated lesions that 
do not heal. To increase survival and quality of life of the animals affected by this neoplasia, a correct 
diagnosis is essential  in the early stages of the lesion, since it can be confused with other diseases in cats, 
such as sporotrichosis. Treatments can be performed include surgical excision, cryosurgery, radiothe-
rapy, chemotherapy, photodynamic therapy, electrochemotherapy and nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs. Thus, the proposal aims to the general aspects of SCC, diagnosis and treatment by emphasizing 
the importance of early diagnosis and for a better prognosis.
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Introdução
Os felinos domésticos são animais de estimação 

que assim como os cães passaram a ser considera-
dos membros da família. Devido a isso, a sobrevi-
da desses animais aumentou consideravelmente, 
e as neoplasias tem se tornado cada vez mais fre-
quentes. O carcinoma de células escamosas (CCE) 
é a neoplasia maligna de pele, mais comum nesses 
animais (1). 

O CCE é localmente invasivo, de maneira geral 
não causa metástase, é observado principalmente 
em animais com pelo curto e pele clara que ficam 
expostos a radiação solar (2), e ocorre principal-
mente em gatos com mais de sete anos (3).

O CCE é uma doença importante em países de 
clima tropical como o Brasil, já que a radiação ultra-
violeta induz o seu desenvolvimento. Os proprie-
tários de gatos brancos e de pelos curtos podem 
prevenir a doença evitando que os animais fiquem 
expostos a luz solar utilizando filmes protetores 
nas janelas e protetor solar tópico nos animais (4).

Considerando que a precocidade do diagnóstico 
pode determinar a remissão da doença, objetiva-se 
com esta revisão de literatura descrever os aspectos 
gerais do CCE, diagnóstico e tratamento enfatizan-
do a importância de um diagnóstico precoce e pre-
ciso para o melhor prognóstico. 

Etiologia e patogenia
O carcinoma de células escamosas (CCE) é a ne-

oplasia maligna de epitélio pavimentoso que mais 
acomete gatos. Essa neoplasia é descrita principal-
mente em gatos com idade média de onze anos 
(5), porém há relato de CCE oral em gato com três 
meses de idade (6). A ocorrência dessa neoplasia é 
maior em regiões de clima tropical devido à maior 
incidência de radiação ultravioleta solar (5). Os ani-
mais acometidos possuem pelos e pele branca ou 
outras pelagens que possuam áreas brancas, sen-
do as regiões do corpo mais afetadas os pavilhões 
auriculares, plano nasal, lábios e as pálpebras (5,7), 
podendo acometer também a boca, língua e região 
sublingual (8). As lesões se apresentam com forma-
tos de placas papilares ou fungiformes e se tornam 
ulceradas com a progressão da doença. 

O CCE é localmente invasivo, com baixo poten-
cial metastático, mas pode ocorrer metástases prin-
cipalmente em linfonodos regionais e posterior-

mente em pulmões (2; 7).
O principal fator carcinogênico para o CCE é a 

radiação ultravioleta da luz solar, mas outros fato-
res como genética, infecções virais, lesões e infla-
mação crônicas também influenciam a ocorrência 
desta neoplasia na pele e outros tecidos (2). 

Os proprietários geralmente procuram o médico 
veterinário com a queixa de feridas avermelhadas, 
ulceradas com crostas observadas principalmente 
na cabeça, com evolução de meses ou até anos e que 
não cicatrizam. Ao exame físico, esses animais po-
dem ainda apresentar os linfonodos regionais com 
aumento de volume (7).   

Métodos de diagnóstico e 
diagnóstico diferencial

O aspecto macroscópico das lesões do CCE é se-
melhante à de outras doenças como a esporotricose 
que é uma zoonose (9,10), o carcinoma basocelular 
sólido felino (11) e pênfigo (12). Ao observar lesões 
ulceradas na região da cabeça em gatos, é impor-
tante que o médico veterinário considere essas do-
enças como principais suspeitas diagnósticas. Para 
auxiliar no diagnóstico diferencial é essencial con-
siderar o histórico do animal e a escolha de técnicas 
diagnósticas que propiciem o diagnóstico correto. 

As técnicas diagnósticas mais utilizadas são 
a citologia (13) e a histopatologia (14). A citologia 
pode ser feita por várias técnicas, as mais utiliza-
das nesse caso são a aspiração por agulha fina ou a 
impressão, utilizada principalmente em lesões ul-
ceradas (15,16). Em casos de CCE esse exame pode 
identificar células normais com grupos de células 
menos maduras com citoplasma abundante e baso-
fílico podendo ter vacúolos nucleares. Pode haver 
queratinização e o pleomorfismo celular e nuclear 
variável de acordo com o grau de diferenciação 
do CCE. No carcinoma basocelular, as células são 
pequenas, cuboides e estão arranjadas em grupos 
coesos em cachos ou em fileiras (17); na esporo-
tricose, observa-se o agente Sporothrix schenckii de 
forma redonda a ovais ou fusiformes no interior de 
macrófagos (17); e no pênfigo observa-se no exame 
citológico presença de células acantolíticas rodea-
das por neutrófilos não degenerados (12). Essa di-
ferenciação citológica propicia direcionamento do 
clínico para o tratamento mais adequado para cada 
caso.

O Diagnóstico preciso muda o prognóstico do paciente felino com carcinoma de células escamosas?

55Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação;15(46); 54-60.



Apesar de muitas vezes a citologia já proporcio-
nar um diagnóstico adequado em muitos dos casos, 
considera-se apenas o exame histopatológico como 
diagnóstico definitivo (7). 

O exame histopatológico permite a classificação 
do CCE em bem diferenciado, moderadamente di-
ferenciado e indiferenciado. No CCE bem diferen-
ciado ocorre a formação de várias pérolas córneas 
com baixo pleomorfismo e raras figuras de mitose; 
nos moderadamente diferenciados há pérolas cór-
neas ocasionais e moderada atividade mitótica; e 
nos indiferenciados não é observada diferenciação 
de epitélio escamoso, havendo alto índice mitótico e 
alto índice de pleomorfismo celular (18).

As desvantagens do exame histopatológico in-
cluem os custos e a necessidade de retirada cirúrgi-
ca do tecido a ser analisado, submetendo-se muitas 
vezes um paciente debilitado a um procedimento 
anestésico. Os linfonodos regionais devem sempre 
ser avaliados, se for o caso retirados, e também sub-
metidos a análise histopatológica. Deve-se associar 
radiografia torácica para investigar possíveis me-
tástases em pulmões (19; 7). 

O equívoco no diagnóstico clínico é responsá-

Figura 1: Fêmea felina diagnosticada com CCE em plano nasal, 
oral e auricular. Foto cedida pelo professor Lavor, M.S.L.

Foi realizada a necropsia do animal e coletado 
fragmentos das lesões localizadas no pavilhão au-
ricular e plano nasal. O material foi encaminhado 
para o laboratório de histopatologia do HV-UESC, 
processado rotineiramente por inclusão em parafi-
na e seções histológicas foram obtidas e coradas por 
Hematoxilina-eosina (HE). O diagnóstico histopa-
tológico confirmou o CCE moderadamente diferen-
ciado (Figura 2). Figura 2: Fotomicrografia de lâmina histológica do plano nasal 

da fêmea felina, 18 anos com carcinoma de células escamosas 
moderadamente diferenciado.  Proliferação intensa de células 
da camada espinhosa (seta) da epiderme infiltradas na derme 
(aumento de 20x, coloração com hematoxilina e eosina). 
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vel por um tratamento errôneo que resulta no agra-
vamento das lesões de CCE. Com a progressão da 
doença, os felinos tem comprometimento da qua-
lidade de vida, pois a depender do local das lesões 
a alimentação é prejudicada e a condição clínica se 
agrava com emagrecimento progressivo e possível 
surgimento de metástases (7).

Por exemplo, uma fêmea felina com 18 anos 
de idade, (Figura 1) foi atendida no Hospital Ve-
terinário da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), com relato de diagnóstico anterior de espo-
rotricose. Esse diagnóstico foi proposto sem auxílio 
de nenhuma ferramenta diagnóstica. Dessa forma 
o animal foi tratado com itraconazol por dois anos 
sem remissão das lesões. Durante o atendimento na 
universidade, foi realizada uma citologia por im-
pressão onde foram visualizadas células compatí-
veis com CCE. Por conta do tratamento equivocado 
e diagnóstico tardio, a paciente apresentava-se em 
estado avançado da doença, apresentando caque-
xia, insuficiência renal e hepática possivelmente 
por intoxicação medicamentosa e foi submetida a 
eutanásia.
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No hospital veterinário da UESC outros feli-
nos domésticos foram diagnosticados com CCE e 
submetidos a tratamento cirúrgico. Dentre esses 
animais, a figura 3 demonstra um felino macho de 

Figura 3: Imagem de um felino, macho, 5 anos, diagnosticado com carcinoma de células escamosas em pavilhão auricular e subme-
dido a ressecção cirúrgica. Foto cedida pela professora Silva, E.B.

Da mesma forma outros felinos foram submeti-
dos a excisão cirúrgica das áreas afetadas pelo CCE 

Figura 4: Felino com CCE submetido a pinectomia. Foto cedida pela professora Silva, E.B.
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cinco anos de idade, diagnosticado com CCE por 
citologia que foi submetido a  exérese da pina, com 
resolução adequada do caso clínico. 

e tiveram melhora da qualidade de vida e da sobre-
vida (Figuras 4 e 5).
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Figura 5: Felino com CCE submetido a otoplastia com exérese de pina parcial nos pavilhões auriculares. Foto cedida pela professora 
Silva, E.B.

O diagnóstico preciso no início da lesão, segui-
do de tratamento adequado do tumor primário, são 
extremamente importantes para prevenir metásta-
ses, facilitar a ressecção cirúrgica e proporcionar 
qualidade de vida e bem estar aos animais, evitar 
eutanásias desnecessárias e diminuir o sofrimento 
dos proprietários.

A cirurgia para a remoção do CCE é sempre mu-
tiladora, por isso quanto antes for feito o diagnósti-
co correto, menor é a lesão e menos agressiva será a 
cirurgia para a remoção do tumor.

Tratamento 
Para a escolha do tratamento deve-se conside-

rar o local acometido, a classificação da neoplasia, 
presença de metástases, estado geral do paciente, 

disponibilidade do proprietário em colaborar, equi-
pamentos e medicamentos disponíveis, influência 
na qualidade de vida do animal e estética (7).

O tratamento cirúrgico é recomendado para o 
CCE em gatos apresentando um resultado estético 
satisfatório e bom prognóstico. A cirurgia objeti-
va retirar todo o tecido neoplásico e proporcionar 
margens livres, sendo o tratamento mais eficaz no 
estágio inicial da doença. A ressecção cirúrgica do 
CCE deve ser acompanhada de quimioterapia ou 
radioterapia. A principal vantagem desse trata-
mento é a retirada do tumor com margem de segu-
rança e as desvantagens são algumas complicações 
como deiscência de sutura, hemorragia e estenose 
das vias aéreas nos casos de nasectomias (19). O 
procedimento cirúrgico indicado depende da área 
acometida, como por exemplo, em casos de acome-
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timento do plano nasal é feito nasectomia e pinec-
tomia quando o pavilhão auricular é afetado (20).

Outra opção é a criocirurgia, que causa morte 
das células neoplásicas por crionecrose. É uma for-
ma de tratamento comumente utilizada na derma-
tologia para diversos tipos de doenças. A principal 
vantagem é sua utilização em locais onde não é 
possível realizar a cirurgia convencional (21). Sua 
desvantagem é a falta de segurança na retirada das 
margens (7). Em um estudo foi escolhido a crioci-
rurgia como tratamento para 10 casos de CCE em 
gatos e 71,4% apresentaram remissão completa das 
lesões mostrando ser uma opção terapêutica eficaz 
em lesões com até 3,5 cm (22).

A quimioterapia não é recomendada com frequ-
ência para gatos, por que muitos quimioterápicos 
podem causar a morte desses animais (4). Uma es-
tratégia é o uso da quimioterapia por via intralesio-
nal com cisplatina (23) e carboplatina (24) levando a 
remissão das lesões. A vantagem desta modalidade 
terapêutica é baixa toxicidade sistêmica (24). Entre-
tanto, já foram descritos o desenvolvimento de neo-
plasias nos locais das aplicações intralesionais (23). 

A utilização de radiação como terapia única ou 
associada a quimioterapia é bem tolerada. Uma 
vantagem é sua utilização em gatos com CCE oral 
em que não é possível a ressecção cirúrgica. Esse 
tratamento proporciona regressão das lesões e me-
lhor qualidade de vida para os animais (25;26). As 
desvantagens envolvem a necessidade de anestesia 
geral e efeitos adversos como eritrema e alopecia 
(25).

A eletroquimioterapia é a combinação de fárma-
cos quimioterápicos como a bleomicina com impul-
sos elétricos de alta tensão. Essa técnica terapêutica 
tem se mostrado um método seguro e eficaz para 
o tratamento de lesões localizadas de CCE. A des-
vantagem é o risco de lesão ocular no tratamento de 
carcinomas na face (27;28).

O CCE, assim como outras neoplasias, em hu-
manos, cães e gatos possuem uma alta expressão 
de enzimas cicloxigenases (COX 1 e 2) (29). Como 
os anti-inflamatórios não esteroidais são inibidores 
da COX possuem um potencial promissor no trata-
mento de CCE. Já foi relatado o uso do piroxicam 
no tratamento de CCE em gatos gerando resultados 
benéficos (30;31).

Várias pesquisas são realizadas com o intuito de 
melhorar o prognóstico por meio de tratamentos 
mais eficazes, principalmente porque o carcinoma 

de células escamosas espontâneo em gatos consti-
tui o principal modelo de estudo para o CCE em 
humanos (32). Em um estudo seis gatos com CCE 
em cabeça e pescoço foram submetidos a um trata-
mento multimodal com medicamentos quimioterá-
picos e antiinflamatórios não esteroidais (talidomi-
da, bleomicina e piroxicam), radioterapia e cirurgia. 
Os tratamentos foram bem tolerados pelos animais 
com remissão completa em três deles, gerando re-
sultados promissores para a utilização clínica des-
te tratamento multimodal. Ainda são necessários 
mais estudos para estabelecer as vantagens e des-
vantagens deste tratamento mas até o momento os 
resultados são satisfatórios (31).

Outra alternativa terapêutica é a terapia fotodi-
nâmica, que consiste na necrose das células neoplá-
sicas induzida por uma fonte de luz em um compri-
mento de onda determinado, o uso de um agente 
fotossensibilizador e oxigênio molecular (4,33). 
Esse tratamento preserva a estética do animal ao 
contrário dos procedimentos cirúrgicos, mas por 
outro lado, devido a fotossensibilização, o animal 
não pode ser exposto a luz solar durante o trata-
mento (4). 

Cada modalidade de tratamento tem suas van-
tagens e desvantagens, por isso cada caso deve ser 
criteriosamente avaliado, levando-se em conta dis-
ponibilidade do método ou medicamento na rotina 
clínica do médico veterinário, tamanho e local das 
lesões e as condições do paciente.  

Prognóstico 
 O prognóstico é bom em animais com CCE 

não invasivos diagnosticados precocemente, pois 
nos estágios iniciais, a lesão é pequena e o trata-
mento cirúrgico é mais eficaz. Como metástases 
não são comuns no CCE, havendo o diagnóstico 
precoce e tratamento adequado os felinos tem uma 
alta sobrevida (33).

Conclusão 
O diagnóstico precoce é de extrema importância 

para o sucesso do tratamento do carcinoma de célu-
las escamosas em gatos e consequentemente para a 
sobrevida e qualidade de vida do animal. 

 Um exame de baixo custo e de fácil exe-
cução como a citologia pode ser suficiente para o 
diagnóstico da CCE e das doenças que atuam como 
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diagnósticos diferenciais, evitando tratamentos 
equivocados e a progressão da doença e propician-
do um tratamento rápido e eficaz.
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