
 Introdução 

A papilomatose canina de origem infecciosa é uma doença tumoral 
benigna, causada por um virus do género Papilomavírus,da família 
Papovaviridae caracterizada pelo aparecimento de papilomas 
principalmente nas margens gengivais, nos lábios, na faringe e na língua, 
podendo surgir também nos genitais, conjuntiva e córnea, e na pele.

PAPILOMATOSE ORAL CANINA

O papilomavírus é um vírus pequeno que possui cadeia 
dupla de DNA e genoma circular envolto por capsídeo 
icosaédrico, o que lhe confere resistência às condições 
ambientais variáveis, assim como a pH ácido, éter e 
solventes lipídicos.

A replicação viral ocorre nas células basais do estrato 
germinativo que estão em divisão contínua, causando 
acantomatose, hiperqueratose e hiperproliferação 
espontânea de células tumorais benignas nos locais 
acometidos.

A ocorrência da doença é comum em todos os estados 
do território brasileiro, não havendo descrições na 
literatura sobre a influência climática na incidência 
desta afecção viral. Em Portugal, não há registos nem 
dados bibliográficos.

Não há predileção por sexo, raça dos animais e 
sazonalidade na ocorrência da doença, sendo 
identificada predominantemente em cães jovens e 
adultos imunodeprimidos ou debilitados (por Esgana, 
Parvovirose, ou Ehrlichiose).

A transmissão ocorre por contato direto ou indireto 
com secreções ou sangue provenientes dos papilomas, 
embora lesões na superfície epitelial favoreçam a 
infecção.

Os tumores desenvolvem-se entre um e cinco meses, e 
regridem espontâneamente na maior parte dos animais 
entre quatro e oito semanas após o início das lesões 
tumorais. Em alguns casos tendem a permanecer 
crónicos.

A morbilidade da papilomatose é consideravelmente 
alta em hospitais e clínicas veterinárias, canis e 
ambientes fechados com grande quantidade e 
rotatividade de animais. O período de incubação da 
doença é aproximadamente seis meses.

No entanto a mortalidade é baixa, exceto em casos raros 
com complicações secundárias que comprometem o 
estado geral do animal.

A forma oral da doença é a mais comum, podendo 
também ser encontrada na forma ocular e cutânea. 
Notam-se massas tumorais que se desenvolvem ao 
longo de 4 a 6 semanas, assumindo forma de verrugas 
semelhantes a couve-flor nos bordos dos lábios, 
mucosa bucal, língua, palato, faringe e epiglote. 

Os Sinais clínicos comuns incluem halitose, ptialismo, 

hemorragia oral, disfagia, infecções bacterianas 
secundárias com secreção purulenta dos papilomas.

O diagnóstico baseia-se no historial e sinais clínicos, 
s e n d o  o  a s p e c t o  d a s  l e s õ e s  p r a t i c a m e n t e 
patognomónico. 

A análise histopatológica das massas é essencial, 
porque o diagnóstico diferencial inclui todas as 
neoplasias da cavidade oral como Epúlis, Tumor 
venéreo transmissível,  Carcinoma das células 
escamosas, entre outros.

Em virtude do comportamento auto-limitante da 
patologia, o tratamento da papilomatose canina ainda é 
contestado, pois não existe um protocolo altamente 
eficaz. No entanto, quando se observa comprome-
timento do estado geral do animal, gerado pela 
dificuldade de alimentação, obstrução faríngea ou 
mesmo por interesse estético, são adotados diferentes 
protocolos de tratamento, incluindo ressecção 
c i rúrgica,  auto-vacinas  e/ou drogas  imuno-
moduladoras.

A excisão cirúrgica com Laser CO2  é eficaz no 
tratamento de papilomas cutâneos, orais ou de 
conjuntiva. Entretanto, não é indicada no papiloma de 
córnea.

A quimioterapia no local dos papilomas ou de forma 
sistémica utilizando vincristina, ciclofosfamida ou 
doxorrubicina demonstraram resultados controversos 
e pouco eficazes em cães.

Na vacinação autógena ou Autovacina são utilizados 
extratos dos papilomas -aproximadamente 5 gr, 
inativados em solução de formalina a 0,04% e 
posteriormente administrados IM ou SC com intervalos 
de 5 dias, num total de 6 injecções. Esta modalidade de 
tratamento é descrita há muitos anos com finalidade 
terapêutica e profilática e tem sido utilizada em animais 
de produção e de companhia. Entretanto, alguns 
autores alertam para a ocorrência de reacções pós-
vacinais locais, tais como carcinoma de células 
escamosas ou outros tipos de neoplasias no local de 
aplicação das vacinas.

A administração parenteral do imunoestimulante 
Propionibacterium acnes (Infermun®) em cães - dose 
de 2 mg/animal, por via intramuscular profunda, 
semanalmente, até o desaparecimento das lesões, 
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também proporcionou resposta satisfatória contra a 
papilomatose oral, com regressão total das nodulações 
entre a segunda e a quinta administração e sem a 
ocorrência de efeitos colaterais. 

A Auto-hemoterapia consiste na administração IM de 
sangue venoso do próprio animal. Vai desencadear uma 
reacção imunológica que estimula o sistema 
mononuclear fagocitário, levando à queda dos 
papilomas. No entanto, não há estudos clínicos que 
comprovem a sua eficácia.

Há relatos de terapia Homeopática única oral com 
Thuya occidentalis 30HC, administrando 0,5 ml/animal 
a cada 12 H, durante 15 dias ou mais, e aplicação tópica 
nos papilomas, conferindo regressão total após 21 dias 
de tratamento.

Cães que já apresentaram a doença podem tornar-se 
resistentes à re-infeçção.

Medidas simples de controle da doença incluem o 
isolamento dos animais acometidos até a completa 
resolução dos papilomas. Imunizações subsequentes 
com vacina autóctone ou recombinantes podem ser 
util izadas para a prevenção da papilomatose. 
Entretanto, até o momento, nenhuma vacina está 
disponível comercialmente. 

  

A Cuca, canídeo fêmea, de raça indeterminada, 
esterilizada, nascida a 1 Fevereiro de 2016, foi 
consultada no GHVS - Hospital Veterinário no dia 21 de 
Novembro de 2016.

À anamnese, os tutores relataram que a adotaram 
quando viviam em Angola, com poucas semanas de 
vida, contraiu Parvovirose, tendo com os devidos 
tratamentos, ultrapassou a doença.  

Apresenta profilaxias para as principais doenças 
infecto-contagiosas em dia, assim com, desparasi-
tações interna e externa.

Os Tutores tinham voltado de Angola para Portugal há 
cerca de duas semanas. Repararam nas várias 
formações verrugosas na boca. 

Ao exame físico, foram identificadas inúmeras lesões 
pediculadas de dimensões variadas, de consistência 
dura, e superfície variando de lisa a rugosa, algumas 
com aspecto de couve-flor, nos bordos gengivais, 
lábios e face interna das bochechas. A coloração variava 
entre branco, rosado até acinzentado. Apresentava três 
lesões na língua e uma no palato.

Os Tutores referem alguma dificuldade em alimentar-
se  e deglutir.  

Na avaliação analítica, não foram detetadas  alterações 
dignas de registo.

                         

A resolução cirúrgica com recurso ao Laser CO2, foi a 
solução utilizada, devido ao elevado número de lesões e 
como meio de cicatrização mais rápida devido a 
localização das lesões o que impedia a “CUCA” de se 
alimentar normalmente.

Foi efetuada Análise Histopatológica, confirmando a 
suspeita.  

Na alta clinica para além da antibioterapia, AINES e 
proteção gástrica, foi administrado imunoestimulante 
Propionibacterium acnes (Infermun®).

A “Cuca” fez controlo pós-cirúrgico três dias depois, 
apresentando-se activa, sem dificuldade em comer ou 
deglutir os alimentos.

Foi efetuada o protocolo de imunoestimulação com 
i m u n o e s t i m u l a n t e  P r o p i o n i b a c t e r i u m  a c n e s 
(Infermun®).

Embora tenha sido proposta a Autovacina, como 
medida profilática, não foi aplicada á “Cuca” , pois 
apresentou uma boa recuperação pós-cirurgica, sem 
sinais de recidiva. 

Após um mês, foi efetuado um telefonema de controlo, 
em virtude da “Cuca” residir no Alentejo ou seja longe 
do GHVS-Hospital Veterinário.

Os Tutores referem que a “Cuca”está muito activa, 
come muito bem, e que não houveram recidivas das 
lesões tumorais.

                            

                                 

A “Cuca” contraiu a Papilomatose, provavelmente 
devido a imunossupressão e por ser uma  patologia 
endémica em Angola, embora não haja relatos de casos 
nem bibliografia a respeito.

Todas os artigos e trabalhos publicados sobre 
Papilomatose oral canina provêm do Brasil, onde é 
frequente, não existindo casos relatados em Portugal.

Cabe aos Médicos Veterinários estar alerta para 
patologias provenientes de outros países, tendo em 
conta os fluxos migratórios portugueses.
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Aspeto da boca antes da cirurgia

Após cirurgia de remoção total dos papilomas.


