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1. INTRODUÇÃO  

 

Pretende-se que na Unidade Curricular (UC) de Patologia Geral (PG), o 

estudante passe a compreender os principais conceitos subjacentes aos vários 

processos patológicos, incluindo a doença oncológica, seus mecanismos básicos, 

expressão morfológica e evolução, uma vez que nos últimos anos se tem 

verificado um crescimento significativo da incidência de neoplasias humanas a 

nível mundial, sendo esta também uma das principais causas de morbilidade e 

mortalidade nos animais de companhia (Withrow & Vail, 2007; Villamil et al., 2011; 

Grüntzig et al., 2015). A taxa de incidência anual de cancro em cães encontra-se 

estimada em 381 por 100000, o que é comparável com a incidência em seres 

humanos (Newkirk et al., 2017).  

O aumento da incidência de neoplasias em animais de companhia está 

provavelmente associado à maior esperança de vida, diretamente relacionada 

com a melhoria da sua qualidade de vida, com melhores cuidados nutricionais e 

preventivos, melhores técnicas de diagnóstico, protocolos terapêuticos mais 

eficazes e à evolução da mentalidade social sobre o tratamento aos animais de 

companhia, considerando-o um membro mais da família (Dobson, 2011; Martinez, 

2015).  

A par com este aumento, a procura nos Centros de Atendimento Médico-

Veterinários (CAMVs) para consultas desta especialidade de Oncologia 

Veterinária tem vindo a evoluir progressivamente, recorrendo a métodos de 

diagnóstico mais especializados e aplicação de protocolos terapêuticos 

individuais, com recurso cada vez mais frequente à quimioterapia, exigindo ao 

Enfermeiro Veterinário (EV) adaptação e especialização neste novo campo de 

atuação crescente. 

Tendo em conta que a comunicação de um diagnóstico do foro 

oncológico, se reveste de grande delicadeza e dificuldade, uma vez que muitos 

cuidadores já tiveram ou temem vir a ter uma experiência pessoal com a doença 

(Withrow & Vail, 2007), é hoje bem aceite na organização da equipa Médica 

Veterinária ou de saúde animal, que o EV possa ter um papel importante na 

relação com o cuidador, dado ser o profissional com condições mais privilegiadas 

para com ele desenvolver uma relação de proximidade, no dia-a-dia frenético da 

prática clínica diária, nos CAMVs (Vala et al., 2016). 
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As razões acima expostas enquadram a pertinência e atualidade do tema 

escolhido para este seminário, acrescido do desafio e gosto pessoal que constitui 

explicar e debater este tema, para o qual se dispõe de múltiplos casos reais 

diagnosticados diariamente no Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária 

(LAPV) da Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV), no qual a docente presta 

serviço de diagnóstico. 

A reflexão sobre a problemática do aumento das neoplasias nos animais 

de companhia colhe eco nos conhecimentos de cultura geral e vivências 

familiares dos próprios estudantes, captando o seu interesse e o seu enfoque no 

tema, geralmente com uma participação mais interessada que nos outros temas. 

Este tema permite ainda refletir sobre assuntos relacionados, uma vez 

que esta doença, na sua variante maligna, evolui muitas vezes para um desfecho 

fatal. Nestes assuntos relacionados é possível abordar a utilidade de revelar ou 

não um prognóstico devastador e a melhor forma de o fazer, como manter a 

esperança no cuidador, o comprometimento da qualidade de vida e o recurso ou 

não à eutanásia (Baile, 2000, Lickerman, 2013, EPEC, 1999; Knott, 2015; Vala et 

al., 2016). 

 

2. ENQUADRAMENTO DO TEMA DO SEMINÁRIO  

 

O presente seminário resulta de uma compilação e adaptação das aulas 

subordinadas ao tema da oncologia (Aula N.º 12, 13 e 14 Neoplasias; duração 

6h), conforme consta do Relatório sobre o Programa, os Conteúdos e os Métodos 

de Ensino da UC de PG, o qual em conjunto com este documento do sumário 

pormenorizado da lição, constitui requisito exigido à candidatura ao Título de 

Agregado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Dominar conceitos básicos em oncologia. 

Compreender a diferença entre comportamento biológico benigno e 

maligno, principais caraterísticas de diferenciação, taxa de crescimento, invasão 

local e metástases. 
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Reconhecer as grandes categorias da vasta classificação oncológica, com 

base na origem fenotípica primária: neoplasias epiteliais, mesenquimatosas e 

neoplasias de células redondas. 

Reconhecer as principais neoplasias que afetam os animais domésticos, 

adquirindo noção da sua incidência, fatores predisponentes, se descritos, 

localização, morfologia, classificação, crescimento, metástases e aplicação de 

cuidados de enfermagem (a aprofundar em UCs posteriores). 

 

4. COMPETÊNCIAS  

 

Competências específicas 

Conhecer as principais neoplasias que afetam os animais domésticos, 

fatores predisponentes, localização anatómica e caraterísticas. 

Valorizar o diagnóstico anatomopatológico como ferramenta importante de 

diagnóstico. 

Desenvolver interesse no envolvimento e empenho pessoal na 

abordagem e gestão da doença oncológica. 

Efetuar a monitorização e manutenção dos padrões individuais e coletivos 

de saúde de segurança no trabalho. 

 

Competências transversais 

Desenvolver a capacidade de síntese e de sentido crítico. 

Compreender o impacto da interação entre o Homem e o animal, suas 

repercussões na saúde de ambos e nas relações sociais. 

Melhorar a fluidez na comunicação da equipa de saúde animal com 

recurso a linguagem técnico-científica, diminuindo stresse e perda de tempo na 

transmissão de mensagens, em situações críticas do dia-a-dia ou de urgência. 

Desenvolver capacidade de comunicação com os outros e de integração 

em equipas de trabalho, com respeito por valores éticos e reconhecimento dos 

pares e hierarquias. 

Desenvolver responsabilidade, integridade e atitude de profissionalismo 

perante o paciente animal, cuidador e restantes membros da equipa de trabalho, 

pares e superiores hierárquicos. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO  

 

Neste seminário é feita a introdução às definições de oncologia e seus 

princípios com base num ensino expositivo, recorrendo a meios informáticos, 

computador ligado à internet, contendo o sistema operacional Windows 7 e 

projetor vídeo, com comando à distância para poder percorrer o corredor central 

da sala até ao fundo. O conteúdo é apresentado com animações, esquemas e 

imagens interativas, para melhor captação do interesse dos estudantes. 

Os aspetos macroscópicos das neoplasias e as caraterísticas de 

diferenciação são expostas recorrendo a imagens de casos reais, procurando 

efetuar a sua interpretação coletiva, com o objetivo de promover a consolidação 

do conhecimento, pela via da interpelação direta aos estudantes, questionando-os 

individualmente acerca de aspetos concretos. 

As principais categorias da vasta classificação oncológica nos animais 

domésticos são discutidas, recorrendo a exemplificação de casos clínicos e 

desafiando os estudantes a relatarem as suas experiências de saúde familiar e 

casos clínicos ocorridos nos seus animais e nos dos seus familiares e 

conhecidos, ou já vivenciados nos estágios extracurriculares e voluntariados 

realizados, promovendo a sua participação ativa e interventiva.  

No presente seminário recorrer-se-á apenas ao método expositivo, uma 

vez que os métodos interrogativo e ativo apenas fazem sentido em contexto real 

de sala de aula. 

 

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

 

6.1. Introdução à Oncologia 

 

A oncologia é o ramo da Medicina que estuda as neoplasias, procurando 

entender o seu desenvolvimento, diagnóstico, tratamento e prevenção. A origem 

da palavra remonta ao grego “oncos” que significa tumor (Kumar et al., 2005; 

Dobson, 2011; Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 2017). 

Importa, nesta fase, dominar o conhecimento de outras designações 

relacionadas, como a de neoplasia que significa crescimento “de novo”, tumor, 

designação já conhecida da inflamação, originalmente aplicada apenas nesse 
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contexto de crescimento ou aumento de volume causado pela inflamação, mas 

que, atualmente, é sinónimo de neoplasma (termo que se refere à deteção macro 

ou microscópica do que cresceu de novo), sendo até mais utilizado neste último 

contexto, e cancro, termo comum para todos os tumores malignos, derivado do 

latim “câncer” (caranguejo), possivelmente para traduzir a capacidade das 

neoplasias se aderirem facilmente a qualquer parte onde cheguem, de forma 

obstinada, como um caranguejo (Kumar et al., 2005; Dobson, 2011; Kumar et al., 

2015; Newkirk et al., 2017). 

O conceito atual consiste em considerar a doença oncológica como uma 

doença crónica, comparável às outras doenças crónicas tradicionalmente 

tratáveis (ex. Diabetes mellitus, Insuficiência Renal Crónica, cardiopatias), onde 

apenas são aplicáveis terapias paliativas não curativas e às doenças suscetíveis 

de cirurgia, em relação às quais, as doenças oncológicas têm até maior 

probabilidade de cura (Garcia et al., 2009; Dobson, 2011; Martinez, 2015). 

Um dos objetivos modernos da Oncologia Veterinária é também desfazer 

o “mito” da associação da eutanásia ao diagnóstico de “cancro”, reconhecendo 

uma maior oferta de tratamentos curativos ou tão paliativos como noutras 

doenças do foro geriátrico, de modo a que o diagnóstico de doença oncológica 

não seja uma relação direta com o desfecho por eutanásia e que o animal viva o 

máximo de tempo possível, mantendo uma boa qualidade de vida (Garcia et al., 

2009; Dobson, 2011; Kumar et al., 2015; Martinez, 2015; Newkirk et al., 2017). 

A etiologia das neoplasias é maioritariamente multifatorial e, em grande 

parte, desconhecida, no entanto, estão identificados alguns fatores que 

contribuem para o seu desenvolvimento, nomeadamente agentes físicos 

(radiação/lesões térmicas), químicos, influências genéticas e moleculares, 

hormonas, vacinas, vírus e ainda influências imunológicas (Withrow & Vail, 2007; 

Dobson, 2011; Cullen & Breen, 2016; Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 2017). 

O mecanismo mais estudado refere que as neoplasias ocorrem 

principalmente na sequência de danos genéticos não letais nas células, 

provocados por fatores ambientais de diversa natureza como os acima referidos 

(alimentar, química, radiações, vírus) ou por associação familiar (condicionada 

geneticamente) (Kumar et al., 2005; Cullen & Breen, 2016; Newkirk et al., 2017). 

A carcinogénese é um processo de múltiplas etapas, quer a nível 

fenotípico quer a nível genético, resultando, muitas vezes, não de uma única 
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mutação mas de várias, que se acumulam num dado período de tempo (Kumar et 

al., 2005; Dobson, 2011; Newkirk et al., 2017). 

 

6.2. Nomenclatura 

 

Para ser detentor de conhecimentos básicos em Oncologia Veterinária, é 

fundamental compreender que há dois componentes básicos em todas as 

neoplasias: 

- as células neoplásicas proliferantes que constituem o parênquima e 

constituem o componente proliferante da neoplasia, determinando a sua natureza; 

- o estroma de suporte constituído por tecido conjuntivo, vasos 

sanguíneos e números variáveis de células da resposta inata ou adquirida do 

sistema imune (Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 2017).  

As neoplasias seguem a nomenclatura preconizada nas complexas 

classificações em vigor, a qual se baseia essencialmente no componente 

parenquimatoso, ou seja, nas caraterísticas das células em proliferação mas o 

seu crescimento e propagação são dependentes de seu estroma (Kumar et al., 

2015; Cullen & Breen, 2016; Newkirk et al., 2017). 

De um modo muito genérico, as neoplasias podem classificar-se, com 

base no tecido que deu origem às células proliferantes principais, em epiteliais, 

mesenquimatosas (conjuntivas), adiposas, cartilagíneas, ósseas, 

linfoides/hematopoiéticas, musculares, vasculares, entre outras, como sejam as 

mistas ou não integráveis em nenhum dos outros grupos mencionados (Kumar et 

al., 2015; Newkirk et al., 2017). 

 

6.3. Aspeto Macroscópico das Neoplasias 

 

Relativamente aos padrões morfológicos mais comuns das neoplasias, 

são considerados três tipos relevantes, no que diz respeito ao exame 

macroscópico, radiológico e clínico das neoplasias: 

1. Tumores exofíticos, são aqueles cujo crescimento faz protusão na 

superfície de um órgão ou tecido, também denominados pelo seu aspeto 

vegetativo. Podem ser sésseis, papilares ou vilosos e pedunculados (pólipo), 
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aspetos que não estão associados ao comportamento biológico, podendo ser 

benignos ou malignos; 

2. Tumores endofíticos tendem a crescer para dentro do tecido ou órgão. 

Têm frequentemente origem em órgãos parenquimatosos, como o rim, o fígado e 

o pulmão. Podem ser nodulares ou multinodulares, aspetos que não estão 

associados ao comportamento biológico, podendo ser benignos ou malignos mas 

também podem ser infiltrativos e estes são praticamente exclusivos das 

neoplasias malignas; 

3. Tumores ulcerativos que estão mais associados ao comportamento 

biológico de malignidade (Magnol & Achache, 1983, citado por Pires et al., 2004). 

 

6.4. Aspeto Microscópico das Neoplasias 

 

Não existe um método perfeito de diagnóstico para caraterizar o 

comportamento biológico de benignidade ou malignidade porque o exame 

microscópico apenas permite observar e apreciar a neoplasia num determinado 

momento da sua evolução temporal, gerando uma imagem "estática" de um 

processo que é gradual e se altera no tempo. Assim, o exame microscópico 

permite apenas uma aproximação indireta da perspetiva biológica de critérios de 

natureza estrutural, tendo limitações como todos os métodos complementares de 

diagnóstico, não deixando, no entanto de ser, um dos métodos de diagnóstico 

imprescindíveis em Oncologia, já que consiste na observação direta das células 

neoplásicas integradas na arquitetura dos tecidos adjacentes, os quais também 

podem ser observados para verificação de invasão nos vasos linfáticos e 

sanguíneos presentes (Scase & Dobson, 2011). 

 

6.4.1. Biologia do Crescimento Neoplásico. Neoplasias Benignas Versus 

Malignas 

 

O critério de classificação das neoplasias em benignas e malignas 

assenta ainda numa probabilidade obtida estatisticamente, com base nos estudos 

de todos os casos ocorridos de um certo tipo de neoplasia. Assim, consideram-se 

benignas as neoplasias com elevada probabilidade do seu desenvolvimento não 

constituir risco vital para o seu hospedeiro e malignas as neoplasias com elevada 
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probabilidade do seu desenvolvimento vir a constituir um risco vital para o seu 

hospedeiro (Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 2017). 

De um modo geral, as neoplasias benignas tendem a desenvolver-se por 

expansão, mais do que por invasão, crescendo como massas localizadas que se 

expandem, rodeadas por uma cápsula fibrosa, apresentando células de fenótipo 

semelhante ao das células que as originaram (Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 

2017).  

Por outro lado, e de modo muito genérico, as neoplasias malignas são 

caraterizadas por um crescimento local invasivo e destrutivo, pela sua capacidade 

de se disseminarem para outros lugares do corpo, apresentando células com 

fenótipo muito diferente do das células que as originaram, caraterizando-se por 

um percurso evolutivo de gravidade acentuada (Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 

2017).  

A diferenciação é o grau de semelhança entre as células neoplásicas e as 

células normais, comparáveis tanto morfológica quanto funcionalmente. No geral, 

as células indiferenciadas também se designam por anaplásicas, sendo a 

anaplasia sinónimo de falta de diferenciação. A anaplasia é considerada um 

marco da transformação maligna e literalmente, significa “regredir”, indicando uma 

reversão de um alto nível de diferenciação para um nível inferior, para 

caraterísticas morfológicas celulares mais primitivas, indicando progressão 

irreversível para neoplasia (Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 2017).  

As metástases são implantes neoplásicos secundários, descontínuos em 

relação à neoplasia primária. São caraterísticas de neoplasias malignas, sendo 

maior a probabilidade de metastatizar nas neoplasias maiores e mais anaplásicas 

(Kumar et al., 2015; Newkirk et al., 2017). 

 

6.5. Principais Neoplasias nos Animais Domésticos 

 

Nos animais domésticos é difícil definir valores de prevalência e incidência 

de um determinado tipo de neoplasia pela escassez de dados relativos ao número 

de indivíduos por espécie, raça, género e idade (Dobson, 2011; Martinez, 2015; 

Goldschmidt et al., 2016).  

As neoplasias com origem na enorme diversidade de células epiteliais, 

que incluem as dos epitélios de revestimento e as glandulares, caraterizam-se, tal 
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como os seus tecidos de origem, por serem ricas em meios de união intercelular, 

o que significa que estas células se organizam em padrões que denunciam essa 

união, ao contrário das neoplasias mesenquimatosas e de células redondas, em 

que as células se apresentam isoladas e soltas (Kumar et al., 2015). 

A pele é o principal local de aparecimento de neoplasias no cão e o 

segundo no gato por ser o maior órgão do corpo. Sendo também o órgão mais 

facilmente observado, é natural que quaisquer alterações que aí surjam sejam 

mais facilmente detetadas, aumentando as possibilidades de um diagnóstico 

precoce e um melhor prognóstico (Goldschmidt & Goldschmidt, 2016).  

A glândula mamária é uma glândula subcutânea sudorípara apócrina 

modificada, presente nos mamíferos que, na maior parte das fêmeas canídeos, se 

desenvolve em cinco pares (10 glândulas no total; podendo observar-se casos de 

quatro ou seis pares), enquanto nos felídeos, as fêmeas possuem geralmente 

quatro pares (8 glândulas no total; podendo observar-se casos de cinco pares) 

(Lemos et al., 2009; Goldschmidt et al., 2016). 

A falta de registos e a impossibilidade de controlar a população de 

animais errantes não permite determinar com exatidão a população em risco 

(Dobson, 2011; Martinez, 2015), no entanto, alguns estudos isolados dão nota de 

que nos Estados Unidos da América se encontra descrita uma incidência de 198 

tumores mamários por 100000 cães por ano, representando 41,7% de todas as 

neoplasias em fêmeas intactas. Um estudo na Suécia descreve 111 neoplasias 

mamárias por 10000 cães, também na sua maioria fêmeas (Goldschmidt et al., 

2016). 

Nos canídeos, as neoplasias mamárias representam a segunda neoplasia 

mais comum, constituindo cerca de 50% do total de neoplasias, sendo apenas 

excedida pelas neoplasias cutâneas. A sua incidência é maior nesta espécie do 

que em qualquer outro animal doméstico, sendo três vezes superior à encontrada 

na espécie humana (Tanaka, 2003; Villalobos, 2007; Lemos, 2009; Goldschmidt 

et al., 2016). 

No caso dos felídeos, as neoplasias mamárias constituem cerca de 10% a 

12% da totalidade, sendo a terceira neoplasia mais comum, a seguir às 

neoplasias hematopoiéticas e cutâneas (Rutteman & Kirpensteijn, 2003; 

Goldschmidt et al., 2016).  
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Embora a incidência deste tipo de neoplasia na espécie felina seja inferior 

a metade da incidência na espécie canina, a percentagem de neoplasias malignas 

é muito superior, estimando-se que cerca de 85% a 93% das neoplasias 

mamárias das gatas apresentem comportamento maligno (Lana et al., 2007). 

Os fatores de risco são muito variados, incluem a raça, o uso de 

hormonas exógenas como anticoncecionais (prostagénios e estrogénios), a idade 

(pico de incidência dos 7 aos 13 anos em cadelas; raças grandes ou que usam 

anticoncepcionais desenvolvem neoplasias mamárias mais cedo; felídeos entre 

os 10 e os 13 anos), encontrando-se bem documentado em Medicina Veterinária 

que a ovariohisterectomia (OVH), quando realizada antes da maturidade sexual 

(cadelas de raça pequena apresentam o primeiro cio entre os 6 e 12 meses de 

idade e as de raça grande, embora algumas possam ter o primeiro cio antes do 

ano de idade, podem apresentá-lo até aos 18 a 24 meses, existindo muita 

variação individual e entre raças), tem um efeito protetor no aparecimento das 

neoplasias mamárias (Sorenmo et al., 2000; Goldschmidt et al., 2016), facto que 

deve ser informado aos tutores que não pretendam reproduzir a sua cadela ou 

gata. 

A elevada proporção de neoplasias mamárias malignas diagnosticadas 

nos laboratórios de Anatomia Patológica resulta, muito provavelmente, dos 

nódulos mamários indolentes e de pequenas dimensões (tipicamente benignos) 

não despertarem a atenção devida por parte dos tutores e, como tal, não serem 

sujeitos a avaliação médica prévia e a extirpação cirúrgica precoce (Misdorp, 

2002; Rutteman & Kirpensteijn, 2003).  

Assim, verifica-se ainda na atualidade um intervalo desmedido entre a 

identificação da lesão neoplásica pelo tutor e o respetivo diagnóstico e 

tratamento, resultado de um atraso na apresentação dos animais para avaliação 

clínica (Rutteman & Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 2007), o que significa que 

também aqui há um caminho a prosseguir, por parte dos profissionais da equipa 

de saúde animal, e um papel importante que pode ser assumido pelo EV, em 

termos de comunicação e sensibilização dos tutores, em prol do bem-estar 

animal, evitando que estes apenas sejam apresentados à consulta após um 

crescimento excessivo ou ulceração das neoplasias, o que vai diminuir o sucesso 

da cirurgia (Misdorp, 2002). 
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O EV pode ter um papel na profilaxia da doença oncológica mamária, 

instruindo o tutor para vigiar frequentemente as glândulas mamárias, tal como é 

divulgado na Medicina Humana, podendo usar até esta analogia, incentivando-o a 

registar qualquer nódulo, inchaço, ferida ou ponto doloroso e a dirigir-se 

imediatamente ao seu CAMV, sempre que detete um destes sinais (Nelson & 

Couto, 2001). 

Pelas razões expostas optou-se no presente seminário por dar mais 

ênfase aos tumores da glândula mamária nos animais de companhia, apenas 

como um exemplo das neoplasias mais comuns que são apresentadas aos 

estudantes no segundo módulo da aula número 13 das neoplasias.  

 

6.6. A gestão da doença oncológica e o papel de cada membro da equipa de 

saúde animal 

 

A gestão de uma doença do foro oncológico implica uma excelente 

articulação entre todos os profissionais da equipa de saúde animal. 

Na atualidade é redutor pensar-se que não há mais nada a fazer pelo 

paciente, mesmo nas situações em que não há possibilidades de cura porque 

enquanto há vida, há a necessidade de cuidados de enfermagem e terapêuticos 

(Araújo & Silva, 2007; Garcia et al., 2009), máxima que podemos adotar para o 

paciente animal, acrescida do apoio ao seu tutor. 

As competências do foro da comunicação são altamente valorizadas na 

Medicina Humana mas têm sido negligenciadas na Medicina Veterinária. 

Contudo, atualmente, o reconhecimento destas competências começa a ganhar 

expressão. A comunicação na gestão de uma doença do foro oncológico exige 

grande sensibilidade e delicadeza, dado que muitos tutores já tiveram, temem vir 

a ter ou conhecem alguém que já teve uma experiência pessoal com esta doença 

(Withrow & Vail, 2007) e a experiência é quase sempre um marco desagradável, 

ainda que tenha desfecho positivo. As consequências de uma comunicação 

deficiente na área clínica estão associadas a uma pior gestão do caso clínico e 

pior evolução (Baile et al., 2000). É ainda importante realçar que a comunicação 

eficaz resultará na cooperação do tutor, a qual irá contribuir para prolongar e 

melhorar a qualidade de vida do animal (Vala et al., 2016). 
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O EV tem vindo a assumir, cada vez mais, o seu espaço próprio dentro da 

equipa de saúde animal. As caraterísticas e as funções que se lhe exigem, 

tornam-no um profissional com uma relação privilegiada com o tutor, em termos 

de proximidade e maior disponibilidade para esse efeito, pelo que é fundamental 

que seja capaz de estar à altura dessa responsabilidade. Saber cuidar do 

paciente, saber comunicar com o tutor e saber gerir essa relação, é primordial 

para uma correta gestão da doença oncológica (Vala et al., 2016). 

 

7. SUMÁRIO PORMENORIZADO  

 

Aula TEÓRICA N.º 1 Neoplasias (Duração 1h) 

1. Introdução à Oncologia. 

2. Nomenclatura das neoplasias. 

3. Aspeto macroscópico das neoplasias. 

4. Aspeto microscópico das neoplasias; 

4.1. Biologia do crescimento neoplásico: neoplasias benignas versus 

malignas; 

4.2. Critérios de classificação; 

4.2.1. Diferenciação e anaplasia; 

4.2.2. Taxa de crescimento; 

4.2.3. Invasão local; 

4.2.4. Metástases; 

4.2.5. Outros critérios a ter em conta na classificação. 

5. Principais neoplasias nos animais domésticos; 

5.1. Neoplasias epiteliais; 

5.1.1. Neoplasias mamárias dos canídeos e felídeos; 

6. A gestão da doença oncológica. O papel de cada membro da equipa de 

saúde animal. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos fundamental que o EV domine os conceitos básicos sobre 

a doença oncológica para poder informar, visto que nas modernas equipas de 

saúde animal poderá vir a assumir-se como o comunicador privilegiado na relação 

com o cuidador; aplique cuidados de enfermagem, de modo consciente, 

cuidadoso e habilidoso, minimizando os riscos, já que o paciente oncológico se 

encontra imunodebilitado; procure criar relação de empatia e preocupação com o 

tutor e o paciente animal, proporcionando conforto e bem-estar ao animal, 

enquanto o trata. 
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