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TABELA 1.2. Sistema TMN da OMS

Código Significado

TX O tumor principal não pode ser mensurado

T0 O tumor principal não pode ser encontrado

T1
Refere-se ao tamanho e/ou extensão do tumor 
principal; quanto maior o número, maior é 
o tumor, ou maior é a invasão dos tecidos 
adjacentes

T2

T3

T4

NX Os tumores nos linfonodos regionais não 
podem ser mensurados

N0 Nenhum tumor nos linfonodos regionais

N1 Refere-se ao número e localização dos 
linfonodos regionais com tumores: quanto 
maior o número, mais linfonodos estão 
acometidos

N2

N3

MX Metástases não podem ser mensuradas

M0 Não há metástase distantes

M1 Existe metástase distante

A seguir, são apresentados alguns exemplos de tumores 
com diferentes graus de envolvimento tumoral, nos quais 
as suas características determinam a intervenção cirúrgica 
(Figs. 1.7 e 1.8).

Ao se esperar para avaliar a evolução do tumor, corre-se 
o risco de que sua extensão aumente e, como consequ-
ência, que seja necessária uma cirurgia mais complexa e 
menos eficiente, com menor garantia de sucesso. Ademais, 
é possível que o paciente piore a ponto de não ser aconse-
lhável intervir.

O diagnóstico confirmado da massa neoplásica é essen-
cial para o planejamento adequado da cirurgia oncológica.

Se o objetivo for a cura:
 ■ Considere se é viável.
 ■ É obrigatório remover todas as células 

tumorais.
Para tanto, deve-se levar em consideração que:

 ■ A recidiva é um sinal de falha cirúrgica.
 ■ A primeira intervenção cirúrgica oferece as 

maiores chances de sucesso.

MARGENS DE SEGURANÇA
As margens de segurança são um dos principais fatores, e 
talvez o mais importante, no contexto da ablação oncológica.

A margem de segurança é definida como um tecido 
macroscopicamente saudável que deve ser excisado junta-
mente com o tecido neoplásico. É importante lembrar que 
para determinar esse limite, devem ser consideradas as 
margens laterais e profundas (Figs. 1.9 e 1.10).

Figura 1.7. A decisão terapêutica dependerá das características do tumor. Gato com carcinoma basocelular que será tratado diretamente 
com cirurgia (a). Paciente com carcinoma de células escamosas, para o qual o tratamento recomendado é a associação de quimioterapia-
cirurgia-quimioterapia. (Outras alternativas atualmente disponíveis incluem eletroquimioterapia) (b).

a b
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Figura 2.14. Incisão no periósteo ao longo da linha média dorsal (a) e elevação do mesmo para expor o osso nasal (b). Elevação completa 
do periósteo (c).

a b c

Figura 2.13. Incisão de pele (a, b). Hemostasia adequada é realizada por eletrocoagulação. O plano subcutâneo é elevado para expor o 
osso nasal (c).

a b c

Na sequência, a cavidade nasal foi aberta com serra os-
cilante. Essa manobra foi realizada com martelo e cinzel. 
Durante o corte do osso com a serra, solução salina estéril 
foi instilada para reduzir a osteonecrose térmica.

Um retângulo de 2 cm de largura foi ressecado do osso 
nasal, deixando 1 cm de cada lado da linha média (Figs. 
2.15 e 2.16).

Os limites da curetagem são representados por uma li-
nha imaginária que une os dois ângulos oculares mediais. 
Atrás dessa linha, dentro da cavidade nasal, está a placa 
cribriforme etmoidal, estrutura que deve ser respeitada, 
caso contrário, resultará na entrada na cavidade craniana.
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Figura 2.32. Extração de retalho labial, que recobrirá o defeito cirúrgico decorrente da retirada da parte frontal do osso maxilar (a). Rotação 
do retalho em sua base para a direita do plano mediano para recobrir o defeito (b).

Figura 2.33. Fixação da extremidade aboral do retalho à mucosa da linha média do palato mole com fio de nylon monofilamentar 3-0 (a). O 
retalho é posicionado no local designado, recobrindo os restantes 50% do defeito decorrente da ressecção do tumor (b).

a

a

b

b

Figura 2.31. Imagem evidenciando o maxilar, após retirada da porção 
frontal.

Na sequência, para fechamento do defeito, um retalho 
rotacional da mucosa labial foi retirado do lado esquerdo 
medial do lábio para cobrir 50% do lado esquerdo do de-
feito cirúrgico, fechando conjuntamente a comunicação en-
tre as cavidades nasal e oral (Fig. 2.32).

A extremidade posterior do retalho foi suturada à mucosa 
da linha média do palato mole com fio de nylon monofila-
mentar 3-0 (Fig. 2.33).
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CASO 5. RETALHO AURICULAR 
POSTERIOR

Nome: Hada

Espécie: felino

Sexo: fêmea

Idade: 15 anos

Raça: pelo curto doméstico

Figura 2.71. Situação da paciente na chegada à clínica. Aspecto 
cranial (a) e lateral (b) do tumor na região parietal central direita, 
afetando a pele e o tecido subcutâneo da cabeça.

HISTÓRIA CLÍNICA E 
MANEJO INICIAL
A paciente chegou à clínica com uma neoformação cra-
niana que apareceu alguns meses antes. Os tutores não a 
trouxeram antes para consulta devido à sua idade avançada 
(Fig. 2.71).

A idade não é um impedimento para 
procedimentos que possam melhorar a qualidade 
de vida, exceto em casos de doenças crônicas 
descompensadas que não podem mais ser 
revertidas. Os estudos pré-cirúrgicos permitirão 
a detecção dessas doenças.

Os pacientes com câncer, em sua maioria, são animais 
adultos ou geriátricos que podem se beneficiar de trata-
mento médico e/ou cirúrgico. Tutores e veterinários devem 
entender que esses tipos de pacientes podem ser operados 
com sucesso para remover tumores, melhorando assim sua 
sobrevida e qualidade de vida.

Nesse caso, a paciente desenvolveu anemia grave e hi-
poproteinemia (hematócrito, 19; albumina, 1,8), com hipo-
rexia (perda parcial de apetite) e desidratação, antes que 
seus tutores optassem pelo tratamento.

Por esse motivo, o tratamento foi adiado ainda mais en-
quanto a paciente estava sendo estabilizada para aumentar 
a probabilidade de sucesso da intervenção cirúrgica. Além 
disso, o tumor, que estava ulcerado, sangrava de forma in-
termitente e causava dor, aumentando o desconforto da pa-
ciente. As mensurações do tumor também foram realizadas 
(Fig. 2.72).

a

b
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CASO 2. PNEUMONECTOMIA ESQUERDA

Nome: Charlie

Espécie: canina

Sexo: macho castrado

Idade: 8 anos

Raça: Boston Terrier

HISTÓRIA CLÍNICA E 
MANEJO INICIAL
O paciente apresentou quadro clínico de tosse seca inter-
mitente e massa intratorácica que apareceu na radiografia 
torácica (Fig. 3.9). O paciente foi encaminhado ao nosso 
centro de referência para avaliação dessa massa.

O exame geral não revelou outros sinais clínicos relevan-
tes. A ausculta identificou sopro sistólico grau III no lado 
esquerdo.

Devido à necessidade de sedação e/ou anestesia para 
exames diagnósticos, foi realizado ecocardiograma, que re-
velou presença de valvulopatia mitral (estágio B1). Para o 
estadiamento, uma tomografia computadorizada de tórax e 
abdômen foi realizada sob anestesia, enquanto se tentava 
obter uma amostra da massa por punção aspirativa por 
agulha fina guiada por ultrassom. Infelizmente, devido à po-
sição da massa em relação às estruturas intratorácicas, a 
última técnica não teve sucesso.

Para realizar uma tomografia computadorizada 
torácica, a ventilação mecânica do paciente é 
necessária para atingir a inflação máxima dos 
pulmões, a fim de:

 ■ Completar o estudo de imagem e diagnosticar 
as lesões pulmonares.

 ■ Evitar movimentos devido à respiração 
espontânea do paciente.

Figura 3.9. Preparação do paciente para a intervenção cirúrgica. A seta indica a localização da massa. Projeção lateral (a). Projeção 
dorsoventral (b).

a b
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Estadiamento dos tumores esplênicos

Figura 3.48.

Figura 3.49.

Figura 3.50. Extensão hepática (a), gangliolinfática (seta), e peritoneal (c). 

Os tumores esplênicos podem ser estadiados com 
base no nível de envolvimento local. Com base nes-
te parâmetro, três estágios podem ser definidos: 

1. Estágio 1: tumor esplênico que não rompeu a 
cápsula do órgão.

2. Estágio 2: tumor esplênico com evidência de 
aderências, indicando que em algum momento 
a cápsula rompeu e ocorreu hemorragia 
autolimitado. Pode ter ocorrido disseminação 
do tumor.

3. Estágio 3: tumor esplênico com evidência de metástase local, que pode afetar um ou mais órgãos. O fígado, 
os linfonodos regionais e o peritônio são os locais mais frequentes de metástase.

Essas informações são de extrema importância para o oncologista atuante durante o período pós-operatório.

a b c
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Figura 3.77. Relação entre a artéria e a veia 
renal esquerda (veja a área ampliada, que 
demonstra o hilo renal em maiores detalhes).

a b

Figura 3.78. Artéria e veia renal esquerda. Vista caudal demonstrando o ureter (seta amarela) (a). Visão cranial do hilo renal (seta branca) (b).

Figura 3.79. Dissecção da artéria e veia renal esquerda com uma 
pinça.
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CASO 7. ADRENALECTOMIA DIREITA COM 
INVASÃO DA VEIA CAVA

Autora: J. Bertrán

Nome: Lola

Espécie: canina

Sexo: fêmea castrada

Idade: 9 anos

Raça: Buldogue Francês
Figura 3.85. Imagem de ultrassom abdominal demonstrando as 
dimensões da massa na adrenal direita.

HISTÓRIA CLÍNICA E 
MANEJO INICIAL
A paciente foi trazida para avaliação de uma massa que 
afetava a glândula adrenal direita e havia sido detectada 
por seu médico-veterinário em uma ultrassonografia abdo-
minal realizada como parte do acompanhamento de uma 
infecção urinária recorrente. O tutor de Lola não observou 
nenhuma mudança em seu comportamento.

Ao exame geral, o paciente não apresentava outros si-
nais clínicos relevantes. O ultrassom realizado na clínica de 
onde Lola havia sido encaminhada revelou uma massa afe-
tando a glândula adrenal direita e medindo 3,44 × 4,89 cm. 
A massa estava intimamente associada à veia cava caudal, 
mas não apresentava crescimento intravascular (Fig. 3.85).

Os resultados do teste de supressão com Dexametasona 
em dose baixa foram normais, enquanto os do teste de Me-
tanefrina na urina foram inconclusivos. O perfil bioquímico 
revelou níveis de fosfatase alcalina ligeiramente elevados. 
Todos os outros parâmetros estavam dentro dos intervalos 
de referência normais. Os resultados do hemograma foram 
normais.

Com base nos resultados obtidos nesses exames, o 
diagnóstico diferencial da massa na glândula adrenal di-
reita incluiu feocromocitoma, carcinoma adrenocortical, 
adenoma adrenal e hiperplasia adrenal. Para completar o 
processo diagnóstico, e como um requisito durante a prepa-
ração para a anestesia geral (para pacientes com tumores 

adrenais), a pressão arterial sistêmica foi aferida. A pressão 
arterial estava normal.

Devido ao tempo decorrido desde a ultrassonografia e à 
proximidade do tumor à veia cava caudal, foi realizado es-
tadiamento completo por tomografia computadorizada (TC) 
de tórax e abdômen com contraste.

Incidentalomas são massas na adrenal detectadas 
acidentalmente durante os exames diagnósticos 
de imagem.

Assim que o clínico descobre uma massa na glândula 
adrenal, é importante estabelecer a doença em questão. 
Esse tipo de massa, conhecido como incidentaloma, é fre-
quentemente encontrado em exames de diagnóstico por 
imagem realizados para estadiamento ou diagnóstico de 
outras doenças. Em um estudo (Cook et al., 2014), inciden-
talomas da glândula adrenal foram detectados em 4% dos 
cães analisados   (151 de um total de 3.748). Destes, 30% 
eram tumores malignos da glândula adrenal acometida, 
variando em tamanho de 20-46 mm de largura, enquanto 
os tumores benignos eram menores (<20 mm de largura). 
Embora na medicina humana o tamanho da massa adre-
nal também seja um indicador de malignidade, em cães 
as limitações de se basear em estudos retrospectivos de-
vem ser levadas em consideração (o tamanho varia consi-
deravelmente de uma raça para outra e, portanto, deve-se 
ter cuidado ao analisar dados e extrapolações para um 
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Figura 3.91. Preparação do campo cirúrgico. A massa tumoral 
pode ser vista na parede abdominal direita.

Figura 3.92. Incisão ao redor da neoformação.

Figura 3.93. A dissecção é avançada na espessura do tecido subcutâneo.

CRANIAL

a

b
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Figura 4.3. Para hemostasia e suporte do tecido, duas pinças 
hemostáticas ou atraumáticas (Doyen) são colocadas em cada lado 
da rafe mediana do períneo, unindo toda a espessura dos tecidos 
vulvares.

 Figura 4.4. A pele, tecido subcutâneo, músculo, submucosa e 
mucosa são incisados com bisturi.

Figura 4.5. O tumor é tracionado para verificar se pode ser 
removido da forma mais simples possível e para determinar as 
dimensões da ressecção.

Figura 4.6. Aspecto da massa e sua origem, dorsal à papila 
uretral.
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Figura 4.11. Incisão elíptica ao redor do escroto. Figura 4.12. Identificação dos testículos e túnica vaginal.

Figura 4.13. Remoção do testículo pelo método de castração aberta. Incisão com bisturi para abrir a túnica parietal vaginal (a) e expor o 
testículo (b).

a b

Uma vez localizados os testículos, a túnica vaginal co-
mum foi incisada com um bisturi e a união do ligamento 
escrotal com a cauda do epidídimo foi separada manual-
mente (Fig. 4.13). Em seguida, realizou-se a ligadura dos 
vasos. Para maior segurança, foi realizada ligadura dupla 
(uma sutura transfixante e uma circunferencial) com fio 
nylon monofilamentar. Uma pinça hemostática foi colocada 
no lado testicular e o cordão foi seccionado entre a pinça e 
as ligaduras (Figs. 4.14-4.16).

O procedimento foi repetido no testículo contralateral.
Uma vez retirados ambos os testículos, a ressecção 

escrotal foi concluída no sentido caudal. A hemostasia foi 

aplicada aos vasos remanescentes e o defeito foi suturado. 
A síntese da ferida foi em três planos. O tecido subcutâneo 
foi suturado com pontos simples interrompidos, com cui-
dado para não lesionar a base do pênis, que corria distal ao 
plano da sutura. A seguir, foi realizada uma sutura horizon-
tal contínua em “U” e a pele fechada com pontos simples 
usando nylon monofilamentar 3-0.

ACOMPANHAMENTO
Após a recuperação completa da anestesia, o paciente foi 
liberado para casa. O pós-operatório do paciente evoluiu 
bem.
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M1

Sangue

M2 M3 M4 M5

Glândulas mamárias

LN Axilar

Ln 
Cervical 

superficial LN Esternal LN 
traqueobrônquico

LN Ilíaco medial

LN 
Sacral

LN  
Inguinal 

superficial

LN  
PoplíteoFigura 5.1. Representação da drenagem linfática da cadeia mamária. LN, linfonodo.

Drenagem linfática da glândula mamária na cadela

O linfonodo axilar (LN) recebe vasos diretamente das 
áreas M1-M4 (embora a via de M4 seja incomum). 
De M1 a M3, os vasos se estendem diretamente para 
o LN esternal e de M1 há uma (rara) via direta para o 
LN cervical superficial. De M2, há uma rota direta para 
o LN traqueobrônquico. Esses vasos ascendem pelo 
tecido subcutâneo da parede torácica e, entre o terço 
médio e o dorsal, passam pela parede para entrar na 
cavidade torácica.

Do LN axilar, as células tumorais podem migrar em 
direção ao LN cervical superficial (há uma rota que 
passa pelo plano subcutâneo lateral do ombro e outra 
que passa pelo plano subcutâneo da axila) ou para o 
LN esternal. Eles também podem drenar diretamente 
para a veia jugular ou para a veia cava cranial. Dos LNs 
esternal, cervical superficial e traqueobrônquico, as cé-
lulas passam diretamente para a corrente sanguínea.

A linfa de M3 e M4 é drenada caudalmente para o LN 
inguinal superficial ou ilíaco medial, enquanto a de M5 

flui diretamente para o LN inguinal superficial. Deste 
último, a linfa geralmente flui diretamente para o LN 
ilíaco medial (através do canal inguinal) ou passa primei-
ro pelo LN sacral (fluindo caudalmente e entrando na 
pelve através da fossa isquiática) e subsequentemente 
para o LN ilíaco medial. Os vasos emergem de M5 e 
se estendem em direção à fossa isquiática sem passar 
pelo LN inguinal superficial.

Quando há alta carga de células tumorais, estas podem 
ser direcionadas para o parênquima mamário de M4 e 
M5.

A partir do LN ilíaco medial, a linfa circula pelo tron-
co lombar no ducto torácico e desemboca na corrente 
sanguínea.

Conexões com o lado contralateral foram detectadas 
em M2, M3 e M5. Existem também inúmeras cone-
xões venolinfáticas ao redor do parênquima mamário.
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CASO 3. MASTECTOMIA FELINA

Nome: Nina

Espécie: felina

Sexo: fêmea não castrada

Idade: 11 anos

Raça: pelo curto doméstico

CRANIAL

HISTÓRIA CLÍNICA E 
MANEJO INICIAL
Nina foi encaminhada à clínica com múltiplas massas ma-
márias. O exame físico revelou a apresentação clássica de 
hiperplasia mamária não inflamatória. As deformações en-
volveram as glândulas mamárias M1, M2 e M3 de ambas 
as cadeias.

Nas regiões de M1 e M2 direitas, essas deforma-
ções eram de tamanho considerável, recobrindo todas as 

margens da cadeia mamária. Foi observada lesão policística 
de paredes finas, através da qual pode ser observada uma 
tonalidade azulada. Esse quadro clínico corresponde à ade-
nose mamária clássica (Fig. 5.17). Na região da M3 direita, 
a deformação foi menor, adjacente ao mamilo.

As deformações na cadeia esquerda eram menores 
(1,5-2 cm de diâmetro), localizadas adjacentes ao mamilo. 
O mamilo da M3 também apresentava dilatação cística (Fig. 
5.18).

Essas massas correspondem a uma forma de displasia 
mamária felina: uma alteração não inflamatória e não neo-
plásica dependente de hormônio. A influência hormonal 
pode ser decorrente da presença de progesterona endó-
gena ou exógena. Foi proposta a hipersensibilidade do te-
cido mamário a esse hormônio, em vez de um excesso do 
próprio hormônio. No entanto, a exérese (juntamente com 
a ovariectomia) deve ser realizada prontamente, sendo ne-
cessário o envio da amostra completa para avaliação histo-
patológica, pois esse tipo de displasia deve ser considerada 
pré-neoplásica e pode conter áreas de transformação no 
momento da exérese. Uma ou todas as glândulas mamárias 
podem ser acometidas. A glândula mamária está aumen-
tada, firme, proeminente e inchada, com áreas dispersas de 
necrose. A glândula pode estar sensível e o paciente pode 
parecer apático, com apetite diminuído ou ausente e apre-
sentar diarreia. O aparecimento deste tipo de displasia não 
deve ser confundido com o do carcinoma inflamatório. Por 
isso, é necessária a biópsia incisional da massa.

Figura 5.17. Deformações clássicas compatíveis com adenose mamária na cadeia mamária direita.


