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Figura 1 - 3ª Pálpebra: Carcinoma das células escamosas, fase 
inicial. Este animal ficou a aguardar em observação, e após a 
confirmação laboratorial, foi rejeitado totalmente.

Figura 3 – Globo ocular e tecidos adjacentes: 
Carcinoma das células escamosas, bem 
diferenciado. Este bovino foi rejeitado em vida 
devido ao avançado estado do carcinoma 
ocular, acompanhado de infecção bacteriana 
secundária.

Figura 2 – 3ª Pálpebra: Carcinoma das células 
escamosas, bem diferenciado. Este animal foi 
submetido a um abate condicionado no final da 
linha devido à suspeita de carcinoma do olho. 
Após o abate, a suspeita foi confirmada e o 
animal foi rejeitado totalmente.
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São aqui apresentadas algumas imagens das situações presenciadas durante 
as 16 semanas de estágio no Matadouro da Ilha Terceira.



Figura 4, 5 e 6 – 3ª Pálpebra: Carcinoma das células escamosas, bem diferenciado, H&E. 
Imagens das lâminas de um dos casos de carcinoma das células escamosas ocular, encontrado 
durante o estágio. (Fotografias gentilmente cedidas pela Dra Carina Ferreira e pela Dra Susana 
Bernardo)

Figura 7 – Pele de bovino: Carcinoma das 
células escamosas, bem diferenciado. Este 
animal foi submetido a um abate 
condicionado no final da linha devido à
suspeita de carcinoma da pele. Após o 
abate e análise laboratorial, a suspeita foi 
confirmada e o animal foi rejeitado 
totalmente.

Figura 8 – Pele de bovino: Papilomatose. A 
pele deste bovino foi rejeitada.
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Figura 9 – Pele de bovino: Lesões de 
fotosensibilidade. A pele deste bovinos foi 
rejeitada.

Figura 10 – Bexiga de bovino: Carcinoma das 
células de transição, papilar, infiltrativo. Papiloma. 
Hemangioma. Cistite hemorrágica. Este animal foi 
submetido a um abate condicionado no final da 
linha devido à suspeita de carcinoma da bexiga, 
com base na história de hematúria. Após o abate, a 
suspeita foi confirmada e o animal foi rejeitado 
totalmente.

Figuras 11 e 12 – Parede da cavidade  abdominal: 
Mesotelioma. Surpresa de abate, este animal foi 
rejeitado totalmente e foi enviada uma amostra da 
lesão para análise laboratorial.

Figuras 13 – Pulmão de bovino: Broncopneumonia 
purulenta. Surpresa de abate, este animal foi 
rejeitado totalmente e foi enviada uma amostra da 
lesão para análise laboratorial.
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