
O TVT é um dos tipos 
de cânceres mais 
comuns em cães de 
rua e se propaga, 
basicamente, pelo 
contato direto entre 
as mucosas durante 
a relação sexual ou 
pelo comportamen-
to que antecede o 
ato em si, como as 
cheiradas, lambi-
das, mordidas ou 
arranhões, ações 
mecânicas que po-
dem levar à        im-
plantação de células 

tumorais na mucosa oral, nasal,   ocular ou 
como é mais comum, na mucosa peniana ou 
vaginal dos cães, portanto, podemos encon-
trar tumores e metástases na cavidade nasal 
(como ocorreu recentemente aqui na Ken-
nel), região cutânea ou subcutânea, conjunti-
va, pavilhão auditivo, olho e mucosas oral, 
anal ou em órgão no interior do corpo, como 
em linfonodos ilíacos, submandibulares, axi-
lares e pré-escapulares, pele, sistema nervoso 
central, rins, baço, fígado, hipófise, peritônio, 
pâncreas e articulação radioulnocarpiana. 
Acredita-se que tenha causa viral, mas na ver-
dade, a sua etiologia não é exatamente com-
preendida. 
O diagnóstico, com raras exceções, não ne-
cessita de exames laboratoriais já que ele 
apresenta características, quando ocorre ex-
ternamente na genitália, muito fáceis de ser-
em identificadas pelo clínico de peq. animais. 

No macho um dos primeiros sinais é o san-
gramento e o aumento de volume peniano, 
confirmado através de um simples exame vi-
sual da mucosa. 
Na fêmea, o uso de um espéculo pode ser 
suficiente para identificar o tumor na muco-
sa   vaginal em estágios iniciais, quando o TVT 
ainda não é visível externamente. No entan-
to, quando ocorre na mucosa nasal ou oral, os 
exames complementares (biopsia, citologia, 
RX, etc) são imprescindíveis para um correto 
diagnóstico diferencial. O mesmo procedi-
mento deve   instituído para classificação das 
metástases.
Anteriormente o tratamento era dificil, exclu-
sivamente cirúrgico. Hoje, algumas sessões de 
quimioterapia semanais são suficientes para  
eliminar o TVT em quase 100% dos casos. 
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TVT - Tumor Venéreo Transmissível


