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Introdução

O mastocitoma é um tumor que os oncologistas tratam com frequência, porém por
ser complexo envolvendo a pele e células sanguíneas, muitas vezes o tratamento se
torna difícil. A retirada cirúrgica não resolve o problema de origem que está no
processo de defesa orgânica através do sangue.

Os mastócitos são células presentes no sangue. Sua principal função é armazenar
potentes mediadores químicos da inflamação, como a histamina, heparina, ECF-A
(fator quimiotáxico dos eosinófilos), SRS-A, serotonina e fatores quimiotáxicos dos
neutrófilos.

O mastócito é uma célula do tecido conjuntivo, originado de células
hematopoiéticas situadas na medula óssea.

Portanto, por sua dupla origem exige um tratamento complexo pois está presente em
todo o tecido conjuntivo do corpo.

Por ser uma célula de defesa está mais concentrado na pele e sistema digestório.



EPIDEMIOLOGIA
É considerado um dos tumores malignos de pele mais frequentes em cães representando de 20 a 25 %
dos tumores cutâneos nesta espécie.

Segundo a literaratura, acomete em maioria cães idosos com idade média de 9 anos. Sendo as raças
Boxer (geralmente tem um curso clínico mais brando), Golden Retrivier, Labrador, Boston, Cocker,
Schnauzer e Sharpei as citadas mais frequentemente por estudos e autores da área

Informações Gerais
Geneticamente temos uma mutação do gene que se predispôs ao aparecimento do tumor - proto-
oncogêne c-Kit (fator de crescimento = tirosina quinase) que modifica na medula óssea a formação do
mastócito. Quando vai para a pele, local onde deveria sofrer o término de seu amadurecimento e se
deposita para seu trabalho no tecido conjuntivo, forma complexos tumorais por estar alterado.

A origem portanto do processo está no sistema hematopoiético, com seu local de ação principalemnte
relacionado aos locais de maior contato com o exterior, sistema digestório e pele, por isso a frequência de
apresentações de mastocitomas no tecido da pele.



CLÍNICA
Clinicamente o mastocitoma tem como forma clássica a apresentação dermo-
epidérmica, porém menos frequentemente pode envolver o subcutâneo, tornando a
forma de massas mais aderidas e profundas.

Seu principal e mais comum diagnóstico diferencial são os lipomas, tumores benignos e
bastante frequentes.

Entretanto, qualquer massa tumoral da pele pode ser confundida com um mastocitoma.
Assim somente com o diagnóstico laboratorial, histopatológico e imuno-histoquímica,
se consegue estabelecer este correto diagnóstico.

Clinicamente na pele ele pode se apresentar de várias formas como ulceração, pústulas,
nódulos e até mesmo somente uma descamação, porém a mais comum é como massa
firme não aderida.



CATEGORIAS

É classificado em 3 categorias:

o Grau 1: situado superficialmente, nas fibras colágenas sem

mitose.

o Grau 2: situado nas camadas dérmicas mais baixas e nos

tecidos subcutâneos, pleomorfia moderada. O colágeno fica

hialino, áreas de necreose com raras mitoses.

o Grau 3: situados na subcutis e tecidos profundos,

pleomorfismo celular, células binucleadas ou células

gigantes. As mitoses são frequentes.

CATEGORIAS



O prognóstico com terapia convencional é pobre sendo pior nas

localizações de unha, inguinal, focinho e peri-anal.

A sobrevida nos graus 3, 2 e 1 pós cirurgia é de: 18 (4 meses),

28 (7 meses) e 61 (15 meses) semanas respectivamente.

(Misdorp,2004)

Também podem apresentar sinais sistêmicos, principalmente:

ulcéras gastroduodenais, distúrbio de coagulação (devido a

liberação de heparina), retardo na cicatrização (por isso a maioria

das cirurgias apresenta deiscência de pontos), hematêmese,

anorexia, melena e dor abdominal → presentes em 83 % dos

cães (achados de necrópsia).

PROGNÓSTICO



TRATAMENTO
O mais comum é a cirurgia. Sendo um processo bastante invasivo necessita de uma
margem cirúrgica livre de 3 a 5 cm.

O protocolo clássico de quimioterapia é: Prednisona, Vincristina, Clorambucil,
Ciclofosfamida, Lomustina, L-Asparaginase, 5 – Fluoroacil. Porém, são usados variados
protocolos com Ffeicineic Adiscutivel – de 1 a 5 % de eficiência.

Em trabalhos produzidos pelos fabricantes, com Protocol com Paladia © se conseguiu
uma eficácia de 38 % de remissão. Este fármaco tem alto custo.

A radioterapia seria uma opção bastante importante mas é pouco disponível no Brasil.
Os resultados são excelentes atingindo índices de mais de 50 % de eficiência.

A criocirurgia também é uma opção, apesar de ser altamente traumática e dolorida
permite manter margens mais efetivas.



O tratamento de suporte é essencial nos processo de
mastocitomas.Sendo o uso de antagonistas H2, inibidor
bomba prótons (Omeprazol), anti-histamínicos, importantes
pelos efeitos deletérios do excesso de histamina.

Tratamento de suporte envolvendo protetores de mucosa
gástrica como o sucralfato, o uso de analgésicos para o
controle da dor visceral e até de transfusão de sangue em
casos de hemorragias, em especial gástricas são tratatamentos
de suporte imprencidíveis no caso dos mastocitomas.

TRATAMENTO



SOBREVIDA
Os trabalhos referem:

o 322 dias (28 % de efeitos colaterais) e 144 dias (sem efeitos
colaterais)

Respostas descritas na literature sobre a eficácia dos quimioterápicos:

o 42% - lomustina
o 7% a 30% - vincristina, vinblastina, ou vinorelbina
o 20% to 70% - prednisona.

Com as respostas ocorrendo por períodos de curta duração, em média 2
a 3 meses.

A resposta ao uso do COP varia de 27% to 64%.

o Palladia + prednisona pode dar uma resposta melhor que o Palladia
sozinho - 42,3 % de resposta.



TRATAMENTOS COMPLEMENTARES



Fórmula Fitoterápica chinesa

Shen Tong zhu yu tang – trabalha dissolvendo as massas na pele.

Acupuntura

Tonifica o sangue e retira a umidade – melhora a resposta imunológica do
organismo e ajusta a fabricação das células sanguíneas.

Homeopatia

Calcarea carbônica ou sulfúrica - trabalham na reestruturação da célula
cancerígena – tratamento inespecífico.

Nutracêuticos

São essências nas modulações imunológicas no nível bioquímico. Recomenda-se

diversos tipos de antioxidantes, anticancerígenos naturais e moduladores do

metabolismo através de vitaminas.

TRATAMENTOS COMPLEMENTARES



TRATAMENTOS COMPLEMENTARES

Relação com o tutor

O tutor tem dificuldades de se relacionar com o ambiente. Podem ocorrer

tutores com depressão e tristeza em diferentes graus. Desta forma, para o

tratamento da energia do ambiente temos que trabalhar o tutor para que ele se

adapte melhor e que a energia do local se modifique.

Floral, Aromaterapia, Musicoterapia

São frequênciais adaptogênicos. Trabalham num nível superior de frequência

para fazer com que a energia geral se equilibre e a relação tutor tutelado (homem

– animal) se equilibre e os desequilíbrios provocados pelo homem não

desequilibrem mais o animal. Tratamento essencial para qualquer câncer.



TRATAMENTOS COMPLEMENTARES
Dietoterapia
É o mais eficiente para evitar a formação das massas, e também

para equilibrá-las. Trata o sistema da matéria completando o

tratamento do sistema da energia (como vimos no tratamento com

florais, dieta, psicoterapia e outros).

Assim se usam dietas hipoalergênicas das mais diferentes e

variadas possíveis.

Recomendamos a dieta como citada abaixo a

base de missô.

Para entender a eficácia da dieta é interessante avançar no estudo

imunológico do processo e assim, entender por que se tratando um

tumor desta forma se consegue resultados tão bons, em especial no

caso dos mastocitomas.

.



Base da dieta de desintoxicação com

missô:

• 6 colheres de sopa de pasta de missô

• 1 litro de água

• 250 gramas de carne gorda de boi moída

• 250 g de abobrinha

• 6 pitadas de pimenta do reino

• 3 pitadas de açafrão

• Coentro à gosto

É necessário que se tenha cuidado com os altos índices de sódio na dieta,

portanto recomendasse usá-la no máximo 1 vez ao dia por 15 dias, ou

substituindo a alimentação por no máximo 15 dias.



EXPLICANDO
Desenvolvimento e progressão da inflamação alérgica do trato gastrointestinal:

Os fatores ambientais como bactérias, nutrientes, e outros agentes (a energia do ambiente

contaminada por tristeza, depressão), acessa as células e causa comprometimento do tecido linfoide

associado a digestão ou as vias paracelulares de defesa orgânica. Assim ocorre uma tolerância

imunológica e sensibilização alérgica.

Este processo acessa e ativa os genes que regulam a resposta immune.

Ocorre então a produção de citocinas, em especial através dos linfocitos T helper que causarão a

estimulação dos linfocitos B e ativação de outras células efetoras, incluindo os mastócitos e eosinófilos.

Este é o processo normal da alergia.

Lembrando que a função dos mastócitos se dá por meio de uma ligação reversa com a IgE produzindo

a liberação de histamina, mediadores de lipídeos, proteases, citocinas, e fatores de crescimento como

o TNF-, IL-5, fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e fator de crescimento de nervos (NGF).



EXPLICANDO

A liberação destes fatores causa a regulação do transporte iônico, da

permeabilidade vascular, peristalse e contração dos músculos lisos,

fibrogênese e função nervosa entérica.

Isso contribui para o recrutamento das células inflamatórias como os

neutrófilos e eosinófilos, figuras típicas na alergia e alteradas em pacientes com

câncer.

Os mediadores inflamatórios produzidos pelos mastócitos e eosinófilos são os

responsáveis pelos sinais clínicos e disfunções orgânicas que ocorrem nas

reações alérgicas.

Mastócitos, eosinófilos, e basófilos são agora reconhecidos não somente pelo

seu papel efetor nas alergias mas também como células imunoreguladoras,

contribuindo para manutenção da homeostase gastrointestinal e nos

mecanismos de defesa locais.

Como sabemos existe uma relação direta entre o processo imunológico e o

câncer.



Mecanismos que levam a tolerância e 

hipersensibilidade da mucosa

Mecanismo normal: a exposição baixa a antígenos (Ag) resultantes de uma

barreira epitelial intacta faz com que predominem células Th3 com secreção de 

IL-10 e TGF (a Th3 e a produção destas interleucinas levam à uma diminuição

da imunidade). Assim, a IgE inespecífica é produzida e eosinófilos e mastócitos

ficam em um estado de repouso. Este processo serve para deixar um estado de 

inflamação controlada e com a mucosa gastrointestinal normal, mesmo frente a 

contínua exposição de agentes inflamatórios.

Se ocorre alteração na permeabilidade epitelial, ocorre um aumento dos níveis

de antígenos e certas formas de células apresentadoras de antígenos, incluindo

células epitelias CD86 e células dendríticas do tipo 2 (DC2), resultando na

ativação dos linfócitos B e produzindo IgE por estas células. 



Mecanismos que levam a tolerância e 

hipersensibilidade da mucosa

Ocorrendo um desvio para a forma de Th2 da resposta immune com a

produção de IL-4, IL-5 e IL-13 (resposta mediada por eosinófilos e mastócitos

em especial contra alergenos). Os mastócitos ativados levam a liberação de

vários fatores, incluindo TNF, recrutamento secundário e ativação de eosinófilos

e neutrófilos → alterando a função digestiva, causando inflamação e

manifestações clínicas.

Resumidamente, o sistema imunológico se mantém equilibrado, porém com

distúrbios na formação e desequilíbrio dos matócitos produzidos de forma

incorreta na medula óssea, estes passam a auto estimuar sua produção e se

formam os nódulos de células cancerígenas.



Mecanismos que levam a tolerância e 

hipersensibilidade da mucosa

O estímulo do sistema digestório é fator primário para estimular a ação de

mastócitos, causando um feedback positivo e ativando ainda mais sua

produção. Assim, controlando este estímulo se controla a produção e

proliferação pelo organismo.

Inferindo que o controle da alimentação implica diretamente na produção e

perpetuação das linhagens de mastócitos alteradas e produtoras do tumor

chamado mastocitoma.



A seguir um trabalho publicado no American Journal of 

Alternative Medicine: Tratamento de mastocitoma em

cães com dieta: 

- Dez cães com mastocitoma de graus 2 e 3 

- Acompanhamento por 6 anos. 

- Diagnóstico : histopatologia

- Sexo: 6 fêmeas e 4 machos 

- Idade: de 3 a 14 anos no início do processo

- Raças: SRDs – 5 / Boxers – 2 / Pit Bull – 2 / Mastiff – 1



O tratamento usado foi uma dieta

hipoalergênica feita com: arroz papa,

caldo de feijão, frango, rim, fígado, alga,

bardana e natô cozidos lentamente



  Grau Treatment 

1 2 Hipoalergenica dieta 

3 2 Acupuntura / hipoalergenica dieta 

4 2 Hipoalergenica dieta 

5 2 Hipoalergenica dieta 

6 2 Hipoalergênica dieta 

10 2 Hipoalergênica dieta  

2 3 Acupuntura / hipoalergênica dieta 

7 3 Acupuntura / hipoalergênica dieta 

8 3 Acupuntura / hipoalergênica dieta / 

phytotherapy 

9 3 Acupuntura / hipoalergênica dieta / 

phytotherapy 
 

Tabela de 

tratamentos 

usados



EVOLUÇÃO

CLÍNICA



RESULTADOS

Furlani et all usando quimioterapia – média de mortalidade de 66,10 % -

muitos eutanasiados.

Com a MVTC nos mastocitomas grau II , todos os pacientes morreram de

causas naturais com uma vida média de 3,6 anos, sendo que na data do

trabalho, 4 ainda estavam vivos → infomação mais parecida com a apresentada

por Streffezi et all.

Nos mastocitomas grau 3 com o tratamento complementar, a sobrevida

média foi de 5,7 meses (171 dias) → mais que os 112 dias apresentados por

Streffezi`s et all|



RESULTADOS

Comparado a quimioterapia, com médias variando de 7 a 30 % usando

a Lomustina, vincristina, vinblastina or vinorelbina, e 70% usando

predinisona, comparado aos 100 % de resposta com a dieta nos

mastocitomas de grau 2.

Comparando a sobrevida de 2 ou 3 meses com quimioterapia nos

casos de grau III, com 5,7 com MVTC, mostrou melhores

resultados.

O uso do palladia, teve resultados piores no tratatamento do que no

caso da MVTC

Estes resultados comparados mostram uma maior eficiência do

tratatmento com dieta de que em todos os resultados mostrados na

literatura.



RESULTADOS

Em um estudo de 2020 em casos de mastocitoma de grau baixo (1 e

2) não houve benefícios ao uso de terapias com quimioterápicos ou

inibidores da tirosino-quinase no pós- cirurgico

(Adjuvant medical therapy provides no therapeutic benefit in the

treatment of dogs with low-grade mast cell tumors and early nodal

metastasis undergoing surgery – Veterinary and Comparative oncology

– 2020).

Isso mostra que a prevenção da recidiva com técnicas menos

invasivas como a dieta, podem ser melhor e mais seguramente

usadas.



Por que isso aconteceu? Qual a relação
da MVTC com os tumores, em especial
os mastocitomas...



- Mastocitoma x MVTC
Mastocitoma → tumor sangue

Aparece na pele → regulada pelos pulmões

Quem produz o sangue → coração

Assim temos uma estagnação gerando um excesso, o aquecedor superior.

Os parceiros intestino delgado e grosso, assim estarão incialmente deficientes e

posteriormente estarão em excesso pela drenagem de um para outro.

Se você usar a dieta correta você desbloqueia os intestinos, desbloqueando

sequencialmente o coração e o pulmão.

Para mim este é o mecanismo de ação da dieta pela medicina chinesa nos mastocitoma e

também no câncer.



Dados atuais 

Atualmente o uso de uma dieta de desintoxicação a base de missô tem tido 

melhores resultados que os com a dieta a base de papa de arroz.

A combinação com os nutracêuticos e imunomoduladores da medicina 

chinesa dá uma sobrevida e qualidade de vida maiores ainda.





EQUILIBRIUM

CURSOS

/EquilibriumVet/Equilibrium_cursos /InstitutoEquilibrium

11-93088-5918


