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RESUMO 

A incidência de neoplasias em cães tem aumentado muito nos últimos anos. Estima-

se que 1 em cada 4 cães que alcançam 2 anos de idade morre devido ao câncer. 

Estudos tem mostrado que existe forte associação entre fêmeas não 

ovariohistectomizadas e incidência de neoplasia mamária. O presente estudo tem 

como objetivos realizar uma revisão atualizada, associado a informações obtidas no 

Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná e discutir alguns aspectos 

importantes relacionados a neoplasia mamária, que tem grande relevância na clínica 

de pequenos animais, não apenas pela sua incidência crescente como pela sua 

gravidade. Principalmente na literatura nacional os autores concordam que a maioria 

destas neoplasias são malignas. O procedimento cirúrgico é o tratamento de eleição, 

em alguns casos a quimioterapia pode ser associada. O médico veterinário tem 

papel fundamental, tanto esclarecendo aos proprietários sobre a doença e a 

prevenção como se dedicando ao estudo da oncologia veterinária, pois esta 

especialidade vem sendo uma exigência no mercado de trabalho atual. 

Palavras-chave: câncer de mama, cadela, oncogênese, malignidade 
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ABSTRACT 

The incidence tumors in dogs tumors has greatly increased in last years. It’s 

estimated that one in every four dogs thath reaches two years old dies of cancer. 

Studies have demonstrated a strong correlation between intact dogs with higher 

incidence of mammary cancer. The aim of this study is to review and discuss some 

important aspects of mammary tumors in dogs. The following text linked the review to 

the informantion obtained at the Veterinary Hospital of Federal University of Parana. 

Breast cancer incidence is higher in intact females, geriatric patients and is less 

common in bitches with less than 7 years old. Especially in national literature, the 

authors agree that most of these tumors are malignant. The surgical procedure is still 

the treatment of choice, and in some cases it may be associated with chemotherapy. 

The literature describes the efficiency of castration before the first estrus to prevent 

mammary tumors. It is concluded that the veterinarians have a key role in prevention 

and treatment of mammary neoplasms in dogs. Their role is to explain the important 

aspects of this disease to the owners and to devote their selves to the study of 

veterinary onchology which is a growing specialty in veterinary medicine nowadays. 

Key words: mammary neoplasms, bitches, oncogenesis, malignancy 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 O presente relatório vem apresentar as atividades desenvolvidas durante 

estágio curricular realizado no setor de Oncologia Hospital Veterinário da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) (Figura1), no período de 02 de abril a 31 de 

maio de 2012. Neste período, foram atendidos 92 casos, representados no 

Organograma 1, com enfoque em Oncologia. Durante todo o estágio teve-se a 

oportunidade de desenvolver atividades no âmbito de Clínica e Cirurgia Oncológica, 

incluindo exames de imagem, internamento, consultas e quimioterapias. 

 

FIGURA 1 – FOTO DA FACHADA DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ. 

 

FONTE: DRA. MARIANA PAVELSKI 
 

 Durante o tempo em realização de Consultas sob supervisionamento 

veterinário, foi possível obter o histórico, anamnese e realizar o exame físico nos 

cães e gatos. No serviço de imagem colaborou-se na execução de vários exames de 

radiografia e ultrassonografia. Em procedimentos cirúrgicos, pôde-se participar na 

preparação pré-anestésica, indução e manutenção anestésicas dos pacientes, no 

auxílio ao cirurgião durante a execução dos procedimentos cirúrgicos. Também 

pôde-se acompanhar os pacientes no período pós-operatório, na avaliação da 
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evolução, cicatrização e remoção das suturas, monitorização e administração de 

medicamentos aos animais internados e cuidados básicos de alimentação e higiene.  

 Além destas atividades, no dia 25 de maio, realizou-se apresentação 

intitulada: Utilização de Antiinflamatórios não Esteroidais no Carcinoma Inflamatório 

Mamário e, no dia 31 de maio, outra apresentação intitulada: Neoplasias Mamárias 

em Cães, ambos no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. 

 O relatório de estágio teve por objetivo efetuar uma revisão de literatura sobre 

neoplasias mamárias em cães e o relato, a descrição e a discussão de caso clínico 

relacionado. 

 

ORGANOGRAMA. 01 – PACIENTES ATENDIDOS NO SETOR DE ONCOLOGIA DA UFPR NO 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. INTRODUÇÃO 

 O termo neoplasia associa-se a uma mutação genética, caracterizada pela 

proliferação desordenada e persistente de células de qualquer tecido do organismo, 

que não responde aos seus mecanismos normais de controle (KUMAR et al. 2004). 

 As designações de neoplasia e de tumor são empregadas indistintamente 

para indicar crescimentos benignos ou malignos. E, por tal motivo, são 

erroneamente utilizadas como sinônimos.  Entretanto, a designação de tumor é mais 

ambígua, pois se refere unicamente a um aumento anormal de uma parte ou da 

totalidade do tecido, que também pode ser devido a um acúmulo de líquido ou a 

uma reação inflamatória (KUMAR et al. 2004). 

 As glândulas mamárias são o local mais comumente afetado por neoplasias 

em cadelas como cita Slatter (1998). A prevalência de câncer em cães tem 

aumentado consideravelmente. A crescente incidência das afecções neoplásicas 

nessa espécie tem várias razões, entre elas está a maior longevidade observada 

nestes animais. (WITHROW e MACEWEN, 1996).  

 Nos cães, as neoplasias mamárias representam a segunda neoplasia mais 

comum, sendo apenas excedida pelas neoplasias da pele. A sua incidência é maior 

nesta espécie do que em qualquer outro animal doméstico, sendo três vezes 

superior à encontrada no homem (VILLALOBOS, 2007). Estas, podem atingir mais 

do que uma glândula e, por vezes, toda a cadeia mamária se mostra afetada, uni ou 

bilateralmente (MISDORP, 2002). 

 A ovariosalpingohisterectomia (OSH) precoce parece ser o único método de 

prevenção das variações hormonais, que ocorrem durante as fases do ciclo estral 

que, sem dúvida, influenciam no desenvolvimento desses tumores. Entretanto, tem 

sido demonstrado que a OSH realizada no momento da exérese cirúrgica do tumor 

de mama em cadelas, não tem efeito protetor sobre o aparecimento de novos 

tumores, metástases ou mesmo, sobre o prolongamento de vida do paciente. 

Terapia endócrina adjuvante apropriada após a detecção dos receptores hormonais 
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parece ser uma área promissora no tratamento de cães com tumores mamários que 

não respondem somente à técnica de mastectomia (FONSECA e DALECK, 2000). 

 Embora a eficácia de tratamentos adjuvantes, como a quimioterapia, a 

radioterapia e a imunoterapia sejam ainda objeto de investigação, o tratamento 

consiste na excisão cirúrgica (RUTTEMAN e KIRPENSTEIJN, 2003). 

 Nas lesões malignas ou nas benignas, aproximadamente 60% das lesões 

aparecem nas glândulas caudais abdominais e inguinais. Vários autores sugerem 

que este fato pode estar relacionado com um maior crescimento, peso, lobularidade, 

secreção e uma maior frequência de nódulos hiperplásicos nas glândulas mamárias 

caudais (MISDORP, 2002). 

 Os fatores de prognóstico incluem a dimensão da neoplasia, a extensão da 

cirurgia, o grau histológico, a presença de metástases, a invasão ganglionar, o 

estádio clínico e a ulceração cutânea (QUEIROGA, 2002). 

2.2. CARCINOGÊNESE  

 A transformação de uma célula saudável em célula neoplásica faz-se a partir 

de uma única célula precursora e embora os mecanismos que levam a essa 

transformação não estejam ainda todos compreendidos, a alteração básica 

relaciona-se sempre com a alteração dos mecanismos genéticos que controlam o 

crescimento e a diferenciação celular (SÁ, 2008). Sendo assim, o câncer decorre da 

ruptura irreversível dos mecanismos homeostáticos que regulam a proliferação, a 

diferenciação e a apoptose celular. Nos tecidos normais há um equilíbrio entre 

proliferação celular, diferenciação e morte celular programada ou apoptose 

(RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 Segundo Rodaski e Piekarz (2008), as alterações genéticas interferem nos 

mecanismos normais de controle do crescimento celular. Essas mutações podem 

ser herdadas ou adquiridas somaticamente em consequência de processos 

endógenos ou da exposição de vários fatores ambientais, como determinadas 

substâncias químicas, radiações ionizantes e vírus oncogênicos. 

 A carcinogênese caracteriza-se por si só, pela presença de elevadas 

mutações genéticas herdadas ou adquiridas, compreendendo quatros estágios: 

iniciação, que se caracteriza pela exposição das células aos carcinogênios com 

consequente mutação e formação de clones celulares atípicos; a promoção, que se 

caracteriza pela multiplicação desses clones celulares; a progressão e a 
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transformação maligna celular. No final destes estágios, as células transformadas 

adquirem uma autonomia que se caracteriza pela capacidade em proliferar, perda de 

coesão e aquisição da capacidade de mobilidade (MAREEL e LEROY, 2003).  

 Os principais alvos das alterações genéticas celulares são as regiões dos 

proto-oncogenes, dos genes supressores tumorais e ainda os genes que controlam 

a morte celular programada ou apoptose (SÁ, 2008). 

 As células normais têm capacidade proliferativa limitada e assim, após 

inúmeras divisões mitóticas, o processo de decodificação interrompe e controla a 

multiplicação (RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 As células neoplásicas se caracterizam por uma inabilidade no controle de 

proliferação, pois não respondem aos mecanismos que inibem o crescimento e a 

divisão celular. Esse descontrole pode decorrer de uma sensibilidade aumentada ao 

estímulo proliferativo advindo do meio ambiente, resultando em alterações 

moleculares. Sabe-se que os mecanismos oncogênicos dependem de vários fatores 

de crescimento, receptores de fatores de crescimento e elementos nas vias de 

sinalização desses receptores, identificados como proto-oncogenes (oncogenes), 

genes supressores de tumor e genes de reparo do DNA (RODASKI e PIEKARZ 

2008). 

 O advento dos estudos e as descobertas das substâncias e mecanismos 

reguladores das proliferações celulares, bem como suas ligações com os vários 

tipos de câncer, certamente resultará em pesquisa e desenvolvimento de novos 

fármacos que, agindo em consonância, competindo ou inibindo determinadas vias 

do ciclo celular, venham a ser úteis na terapia antineoplásica (RODASKI e PIEKARZ 

2008). 

 O conhecimento de como se processa o crescimento tumoral tem uma 

importância considerável na dinâmica da terapia tumoral. A maior parte das 

neoplasias cresce rapidamente nos seus estágios iniciais, tendendo posteriormente 

a retardar e a atingir um platô à medida que o tumor adquire maiores proporções. O 

padrão do crescimento neoplásico é influenciado principalmente pelo seu suprimento 

sanguíneo, efetuado por meio dos vasos já existentes nos tecidos adjacentes, ou 

pela angiogênese (SÁ, 2008). 

 Buscando a manutenção da homeostase dos organismos, a apoptose 

controla todas as populações celulares, sejam normais ou anormais. A eliminação 

de células que sofreram mutação ou exposição aos diversos agentes 
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carcinogênicos, por mecanismos apoptóticos, representa evento significativo no 

controle do câncer (RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 O tumor de mama é resultante de processo carcinogênico compreendido por 

vários estágios sequenciais, incluindo iniciação, promoção, dependência e 

autonomia. Independentemente do fator iniciante da carcinogênese como radiação, 

substâncias químicas ou infecções virais, fatores endócrinos são os responsáveis 

pela promoção do tumor (FONSECA e DALECK, 2000). 

 A fase seguinte desse processo é a dependência hormonal, na qual as 

células-alvo tumorais diferem das normais por necessitarem do estímulo hormonal 

para sua sobrevivência e não somente para manutenção da atividade secretória. Se 

o aporte hormonal for removido, todas as células desaparecerão nessa fase. 

Finalmente, todos os tumores hormônio dependentes tendem a se tornar 

autônomos, quando a capacidade de síntese de hormônios específicos desaparece 

e, morfologicamente, as células se tornam indiferenciadas. A progressão das 

neoplasias da fase de dependência hormonal para a independência, associada à 

transformação de crescimento lento para rápido e invasivo, é a regra geral do tumor 

de mama (FONSECA e DALECK, 2000).  

 De acordo com a teoria de Brennan (1975), a supressão hormonal teria valor 

terapêutico na remissão de tumores mamários que ainda estariam na fase de 

dependência hormonal. Porém, o que se observa na prática clínica e cirúrgica é que 

somente a OSH não promove a remissão do tumor, além da mesma não atuar como 

fator protetor de recidivas quando realizada no momento da exérese cirúrgica da 

neoplasia (FONSECA e DALECK, 2000).  Tradicionalmente, as neoplasias são 

classificadas de acordo com as suas características de crescimento e 

comportamento, em benignas e malignas. Esta classificação está descrita na Tabela 

1 (SÁ, 2008). 

 

TABELA 1  – CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DAS NEOPLASIAS 
 Neoplasia benigna  Neoplasia maligna 

Velocidade de 

crescimento 

Relativamente lenta 

O crescimento pode cessar em 

alguns casos 

Frequentemente rápida 

O crescimento raramente 

cessa 

Tipo de crescimento Expansivo 

Geralmente há um limite bem 

Invasivo 

Limites fracamente definidos, 
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definido entre o tecido neoplásico 

e o tecido normal 

Pode ser encapsulado 

as células tumorais podem 

disseminar para outros tecidos 

normais 

Efeitos nos tecidos 

adjacentes 

Podem causar necrose por pressão 

e deformidade anatômica 

O crescimento e a invasão 

tumoral resultam em 

destruição dos tecidos normais 

adjacentes 

Ulceração de tecidos 

superficiais e lise óssea 

Metástases Não ocorrem Metástases através das vias 

linfáticas e hemática 

Efeito no hospedeiro Risco de morte se o tumor 

localizar-se num órgão vital, por 

exemplo, cérebro. 

Risco de morte em virtude da 

natureza destrutiva do 

crescimento e da disseminação 

metastática para outros órgãos 

vitais. 

Fonte: SÁ (2008). 

 

2.3. METASTATIZAÇÃO  

 Durante a fase de progressão tumoral, algumas células adquirem um fenótipo 

agressivo, com habilidade de invadir tecidos e desenvolver metástases à distância 

(RODASKI e PIEKARZ, 2008). 

 As teorias atuais sugerem que apenas determinados clones de células 

desenvolvem a capacidade em metastizar, disseminando-se provavelmente no início 

do crescimento tumoral e, frequentemente, mesmo ainda antes da detecção ou 

diagnóstico do tumor primário (SÁ, 2008). 

 A maioria das informações sobre os eventos metastáticos resulta de estudos 

em carcinomas, tumores que representam as neoplasias mais diagnosticadas 

(RODASKI e PIEKARZ, 2008). 

 As neoplasias podem metastizar através da via linfática, para os linfonodos 

locais e regionais e/ou através da via sanguínea, da qual podem desenvolver 

tumores secundários em qualquer órgão do corpo (SÁ, 2008). 
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 Existem também outras formas de disseminação como pela implantação 

autoplásica ocorre, por exemplo, quando o próprio cirurgião dissemina as células 

neoplásicas através da luva. Para evitar isso, é importante substituir todo material 

cirúrgico, após a exérese da neoplasia, incluindo o utilizado na paramentação 

(RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 É conhecido que diferentes tipos de tumores mostram maior especificidade 

para órgãos-alvo diferentes, por exemplo: o carcinoma prostático tende a metastizar 

nos ossos; o carcinoma mamário nos ossos, cérebro, adrenais, pulmões e fígado; e 

o melanoma cutâneo no fígado, no cérebro e no intestino. Os carcinomas e os 

mastocitomas metastizam geralmente por via linfática, enquanto os sarcomas e 

melanomas utilizam a via sanguínea. Contudo nem sempre os tumores seguem 

padrões comportamentais bem estabelecidos (DOBSON, J. M., 2003). Tendo em 

conta os locais de metastização dos tumores mamários, sabe-se que estas 

neoplasias metastizam, principalmente, para os linfonodos regionais e pulmões. 

Menos frequentemente, observam-se metástases ao nível do fígado, baço, rins, 

pele, esqueleto, encéfalo, glândulas adrenais e coração (FOSSUM, 2007). 

 

2.4. PREVENÇÃO DO CÂNCER  

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a prevenção do 

câncer pode ser classificada como primária, secundária e terciária. A prevenção 

primária compreende as atividades de educação populacional e profissional, além da 

divulgação de informações sobre o câncer. Um exemplo é a orientação de que um 

agente etiológico das doenças malignas pode ser evitado. A campanha contra o 

tabagismo é uma medida preventiva contra o câncer (RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 A prevenção secundária é voltada para a realização do diagnóstico precoce, 

embora não se conheça a etiologia. O exemplo é a colpocitologia oncótica para o 

diagnóstico do câncer de colo uterino (RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 Na prevenção terciária, os objetivos estão voltados para a terapêutica e a 

reabilitação, compreendendo a fase hospitalar da doença (RODASKI e PIEKARZ 

2008). 

 Em medicina veterinária, os programas de prevenção do câncer podem se 

fundamentar nessa classificação proposta pala OMS. Para isso, faz-se necessário 

estabelecer e implantar rigorosos controles e levantamentos estatísticos, divulgando-
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se as evidências epidemiológicas da etiologia do câncer e os fatores de risco e de 

proteção no seu desenvolvimento (RODASKI e PIEKARZ 2008). 

2.5. PERSPECTIVAS 

 Tendo em vista que os avanços referentes à prevenção, diagnóstico e 

tratamento culminaram na maior longevidade de cães e gatos e que a maioria dos 

tumores ocorre em pacientes geriátricos, entende-se o aumento na incidência das 

afecções neoplásicas nessas espécies. Sendo o câncer, atualmente a principal 

causa de morte, as pesquisas nesta área se intensificam no sentido de se 

estabelecer a patogenia, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças 

malignas que mais acometem os cães e gatos (RODASKI e PIEKARZ 2008). 

 Drogas antiestrogenicas foram testados em cadelas com tumores mamários 

malignos num número reduzido de estudos (2 estudos). Apesar do êxito terapêutico 

observado em Medicina Humana, os estudos realizados em Medicina Veterinária 

não demostram qualquer atividade anti-tumoral ou alterações no tempo livre de 

doença ou na sobrevida total (QUEIROGA 2002) 

 Sabe-se que os fatores ambientais e genéticos têm efeitos na carcinogênese. 

Esses fatos impulsionam e motivam a realização de um elevado número de 

pesquisas, com a finalidade de se avaliar a influência desses agentes nas alterações 

celulares e moleculares do câncer em cães. Assim alguns estudos genéticos e no 

campo da biologia estão em desenvolvimento e, entre esses, os mais citados são: 

A. Investigar a maior predisposição do câncer em determinadas raças como Golden 

Retriever, Rottweiler e Bernese Mountain Dog, assim como a incidência 

relativamente menor de doenças malignas em Beagle, Poodle, Collie e Dachshund. 

B. Identificar os genes que após a mutação são associados com o aumento de 

neoplasias como o linfoma e mastocitoma nos cães da raça Boxer (RODASKI e 

PIEKARZ 2008). 

 

2.6. REVISÃO ANATÔMICA DAS GLÂNDULAS MAMÁRIAS EM CÃES  

2.6.1. Anatomia 

 A cadela tem de quatro a cinco mamas em cada lado da linha média, que se 

estendem desde a região ventral do tórax até a região inguinal. As glândulas 

mamárias são nomeadas de acordo com sua localização (FEITOSA, 2004) podendo 
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ser classificadas por nomes (torácicas, cranial e caudal; abdominais, cranial e 

caudal, e inguinais) ou por números (um a cinco, craniais e caudais) (McCAW, 

1996). 

2.6.2. Histologia 

 A glândula mamária, assim como as glândulas sudoríparas e sebáceas, é 

uma glândula cutânea. Embora seja basicamente similar em todos os mamíferos, há 

amplas variações entre as espécies quanto à sua aparência e à quantidade relativa 

dos componentes secretados (FEITOSA, 2004). 

 Cada mama pode possuir até vinte aberturas distintas, cada uma 

correspondendo a um sistema específico de glândulas. Cada glândula mamária é 

dividida por cápsulas fibroelásticas que originam dois ou, ocasionalmente, três lobos 

mamários. Cada lobo possui uma cisterna e um orifício de teta próprios e separados. 

Dessa forma, cada teta pode possuir de duas a três aberturas (FEITOSA, 2004). 

 A organização estrutural da mama varia consoante a maturidade sexual da 

fêmea, sendo diferente na fêmea impúbere e púbere, sofrendo também alterações 

quanto ao período de gravidez, de lactação (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004) e 

durante as diferentes fases do ciclo estral (SOLANO-GALLEGO, 2010). Sob 

influência hormonal, durante a gravidez e até a fase da lactação, a glândula mamária 

sofre hipertrofia e hiperplasia marcadas (SOLANO-GALLEGO, 2010). 

2.6.3. Vascularização 

 A irrigação sanguínea das glândulas mamárias em cães provém dos ramos 

externais das artérias torácica interna intercostal e torácica lateral, da artéria 

epigástrica superficial cranial e das artérias epigástrica superficial caudal, epigástrica 

profunda cranial, abdominal segmentada, labial e ilíaca circunflexa profunda. A 

drenagem venosa é bastante similar à irrigação arterial (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2004). 
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FIGURA 2: CADEIA MAMÁRIA E RESPECTIVA DRENAGEM LINFÁTICA 

 

Fonte: Adaptado de Evans, 1993 

 

2.7. NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CÃES  

 As neoplasias mamárias são as diagnosticadas com maior frequência nas 

fêmeas da espécie canina, representando aproximadamente 25 a 50% de todos os 

tumores diagnosticados. Estima-se que a taxa de incidência anual seja de 198 

cadelas desenvolvendo neoplasias mamárias a cada 100.000 (DE NARDI et al, 

2008). 

2.7.1. Etiologia e Epidemiologia.  

2.7.1.a. Fatores Endócrinos 

 O conceito da influência hormonal no tumor de mama em mulheres foi 

primeiramente descrito por Cooper em 1.836, o qual observou que os tumores 

variavam em tamanho durante o ciclo menstrual, apresentando pequeno tamanho 

macroscópico no início do ciclo menstrual e na menopausa. Em 1.896, Beatson 
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observou remissão dos tumores mamários em mulheres submetidas à ovariectomia 

(FRANK et al., 1979). 

 ZUCCARI, et. al (2001) afirmam que alguns tumores mamários são hormônio 

dependentes. A hipótese do envolvimento hormonal na etiologia dessas neoplasias 

tem sido a mais aceita, pois os pesquisadores constataram que o risco de 

desenvolvimento de tumores mamários é de 0,5% em fêmeas esterilizadas antes do 

1º estro. Este risco é de 8% e de 26% em fêmeas submetidas à OSH após o 1º e 2º 

ciclo estral, respectivamente. Citaram também, que em pesquisas realizadas na 

Califórnia-EUA foi observado que as fêmeas da espécie canina não esterilizadas 

cirurgicamente, apresentaram incidência de tumores mamários 4 a 7 vezes maior 

quando comparadas às fêmeas submetidas à OSH. Em decorrência disso, 

atualmente preconiza se a esterilização cirúrgica precoce, antes do primeiro estro, 

em fêmeas da espécie canina. 

 O possível papel da glândula pituitária no tumor de mama canino também tem 

recebido atenção, sendo que alguns relatos conflitantes foram publicados sobre a 

elevação dos níveis de prolactina em cães portadores dessa neoplasia. Sabe-se que 

a prolactina é necessária para manutenção da atividade secretória, não 

desempenhando papel sobre a proliferação celular da glândula mamaria. As 

alterações proliferativas que ocorrem no tecido mamário durante a gestação estão 

associadas aos hormônios de crescimento e à progesterona (BERNSTEIN e ROSS, 

1993). A prolactina estimula o crescimento do tumor mamário por meio da 

sensibilização celular aos efeitos do estrógeno, promovendo aumento no número de 

receptores de estrógeno (MORRISON, 1998). Segundo Hollander e Diamond (1978), 

tanto o estrógeno quanto a prolactina são necessários ao crescimento de tumores 

mamários. 

 Bernstein, (1993) avaliou os níveis séricos e urinários de estrógeno em 

pacientes com tumor de mama e naqueles sem lesões aparentes, não encontrando 

diferenças consistentes entre os dois grupos. Para Withrow e Susaneck (1986), a 

determinação hormonal, no momento em que o tumor é apresentado ao clínico, não 

indica relação de causa e efeito, devido ao tempo decorrido entre o aparecimento do 

tumor e o desenvolvimento clínico atual. 

 O longo período de tempo necessário para o desenvolvimento de tumor de 

mama, em animais submetidos à terapia hormonal, indica que os hormônios agem 

como promotores e não iniciadores no desenvolvimento da neoplasia mamária. 
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Quando as neoplasias são induzidas por hormônios esteróides, geralmente, tornam-

se dependentes de altos níveis desses hormônios para sua multiplicação, essa é a 

fase de dependência do tumor. Todos os tumores cuja indução tenham ocorrido 

através de um suporte hormonal, tendem a se tornar autônomos. Essa autonomia, a 

fase final desse tipo de carcinogênese, é característica comum aos tumores 

hormônio-dependentes. Quando essa fase ocorre, já houve perda das 

características de diferenciação celular da linhagem de origem e, morfologicamente, 

as células tumorais tomam-se indiferenciadas (FONSECA & DALECK, 2.000). 

Diferentes conceitos sobre os mecanismos de formação tumoral sugerem que a 

transformação neoplásica seja fenômeno compreendido por vários estágios, com 

diferentes fatores exercendo influências nestes estágios, sendo que deve ser 

considerado um longo período entre a exposição a esses fatores e o 

desenvolvimento de uma massa clinicamente detectável (JONES et. al, 2.000). 

 Existe um conjunto de dados significativos que apontam para a possibilidade 

dos hormônios e, em particular, dos esteróides, desempenharem papel importante 

na etiologia dos tumores mamários. É possível que ao agirem como fatores 

iniciadores, ou mesmo promotores, seja estimulando a multiplicação celular, seja 

alterando o genoma das células, não tenham por si só a capacidade de desencadear 

o desenvolvimento de uma neoplasia. No entanto, em conjunto com outros fatores e 

em fases diferenciadas da formação do tumor, é possível que desempenhem papel 

determinante (PELETEIRO, 1994). Porém, apesar dos hormônios sexuais femininos 

desempenharem papel fundamental no desenvolvimento desses tumores em 

mamíferos, o valor da supressão hormonal pela OSH como auxiliar no tratamento do 

tumor de mama em caninos permanece controverso. Discute-se ainda se a 

avalização da OSH após o diagnóstico influencia ou não o crescimento e progressão 

do tumor na glândula afetada ou em outras glândulas mamarias. As opiniões dos 

profissionais veterinários permanecem divididas quanto à realização da OSH após o 

diagnóstico do tumor possuir alguma influência sobre o crescimento e progressão do 

mesmo ou sobre o desenvolvimento de tumores em outras glândulas. A importância 

da OSH como terapia adjuvante para o tumor de mama ainda não está esclarecida. 

Inicialmente, se pensava que a castração das cadelas com tumores promoveria 

regressão dos mesmos, pela remoção da influência estrogênica (FONSECA & 

DALECK 2000). . Morrison et al (1998),  têm demonstrado que a OSH realizada no 

momento da remoção do tumor não tem efeito protetor sobre o aparecimento de 
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novos nódulos ou sobre a taxa de sobrevida. Yamagami et al. (1996) pesquisaram 

seu  papel, quando realizada no momento da mastectomia, em cadelas portadoras 

de neoplasias mamarias, e os resultados obtidos demonstraram que essa prática 

não tem efeito sobre o prognóstico e sobrevida dos animais com tumores. 

2.7.1.b. Fatores Genéticos 

 As neoplasias podem desenvolver-se como consequência de alterações no 

ácido desoxirribunucléico (ADN) das células, que levam a um aumento, diminuição 

ou ausência de expressão de proteínas normais ou mesmo à produção de proteínas 

anormais. Assim sendo, determinadas proteínas supressoras tumorais, como é o 

caso da codificada pelo gene p53, deixam de ser expressas ou são em uma forma 

inativa. Contrariamente, verifica-se a expressão de oncogenes codificadores de 

proteínas, manifestando-se estas numa forma constitucionalmente ativa. Os tumores 

encontram-se associados a um acúmulo progressivo de anomalias genéticas e 

epigenéticas, as quais levam a alterações no crescimento, na apoptose e 

diferenciação celulares, nos mecanismos de reparação do ADN e noutras vias 

celulares críticas. À medida que os tumores evoluem, assiste-se à diminuição da 

capacidade de reparação do ADN e a um aumento da instabilidade genômica. Estes 

eventos aceleram a acumulação de alterações genéticas nas células neoplásicas 

(KUSEWITT e RUSH, 2007). 

2.7.1.c. Fatores Nutricionais 

 A obesidade é reconhecida como um fator de risco para o desenvolvimento 

de neoplasias mamárias na mulher, após a menopausa (WU et al., 2006). 

 Os fatores de risco mais descritos para as neoplasias mamárias em cadelas 

compreendem a estimulação estrogênica, o emprego de contraceptivos e a 

alimentação rica em gordura (DE NARDI et al., 2008). 

 No que diz respeito à espécie canina, numa análise efetuada por 

Sonnenschein et al. (1991), o fornecimento de uma dieta rica em lipídios e/ou a 

presença de obesidade um ano antes do diagnóstico de tumor mamário não 

aumentavam a incidência destas neoplasias. Contudo, no mesmo estudo, tendo em 

conta apenas os cães castrados verificou-se que o risco de aparecimento de 

patologia tumoral apresentava-se significativamente reduzido nos animais com um 

menor peso corporal aos 9 a 12 meses de idade. Como tal, parece que os fatores 
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nutricionais, quando exercem o seu efeito em idades mais prematuras, 

desempenham um papel na etiologia dos tumores mamários (SONNENSCHEIN et 

al., 1991). 

 A influência da obesidade nas neoplasias pode ser explicada através das 

ações desempenhadas pelo estrogênio, leptina e adiponectina (CLEARY et al., 

2010). O tecido adiposo é uma importante fonte de estrogênio devido à atividade da 

aromatase aí presente, a qual converte os androgênios em estrona, sendo parte 

desta convertida num estrogênio potente, o 17β-estradiol. Tal fato levou a considerar 

este hormônio como um elo de ligação entre a gordura corporal e a indução de 

tumores mamários ( KENDALL et al., 2007). 

 Cleary et al. (2010) relataram o efeito das duas adipocitoquinas nas glândulas 

mamárias. Em um ambiente com baixos e altos níveis séricos de leptina e 

adiponectina, respectivamente, é mantido o balanço entre a proliferação celular e a 

apoptose. Contrariamente, se os níveis se encontrarem invertidos verifica-se uma 

redução da taxa de apoptose, ao mesmo tempo em que ocorre estimulação do 

crescimento celular. O primeiro caso seria o correspondente ao que aconteceria, por 

exemplo, numa mulher obesa, enquanto o segundo é demonstrativo do ambiente 

presente nas glândulas mamárias de uma mulher magra. 

2.7.1.d. Idade 

 Tumor mais frequente em fêmeas com idade avançada, em torno de dez 

anos, e esterilizadas após vários estros. Aproximadamente 50% das neoplasias 

mamárias são malignas (DE NARDI et al., 2008). 

  Apesar de Withrow & Macewen (1996) descreverem que o câncer é doença 

de animais idosos, Sturion et al. (1997) diagnosticaram osteocondroma em um cão 

Fila Brasileiro de 2 meses de idade. 

 O efeito protetor conferido pela gestação em idade mais jovem observado na 

mulher não foi constatado em fêmeas da espécie canina e felina (DE NARDI et al 

2008). 

2.7.1.e. Sexo 

 As neoplasias mamárias são incomuns em cães machos segundo, Hedlund 

(2002) e Nelson (1992), mas quando presentes quase todos são malignos. A 
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incidência estimada esta em torno de 0 a 2.7% e a possibilidade de serem malignos 

é alta (LANA et al. 2007.). 

2.7.1.f. Raça 

 Todas as raças podem ser afetadas, sendo citadas com maior incidência no 

Pastor Alemão, Dobermann, Poodle e Cocker Spaniel, além dos animais sem raça 

definida. Entretanto, a incidência de tumores malignos é diferente em cães de raças 

de pequeno porte quando comparada as raças de grande porte. Em estudo de Itoh 

et al. (2005) com cerca de 100 animais (60 de pequeno porte e 40 de grande porte), 

25% dos cães de raças pequenas apresentaram tumores malignos, enquanto 58% 

dos pacientes de raças de maior porte também apresentavam o mesmo tipo de 

neoplasia (DE NARDI et al 2008). 

 Algumas raças possuem maior risco: como o Poodle, o Cocker Spaniel, o 

Pastor Alemão, o Fox, o Boston Terrier, dentre outros. O Chihuahua e o Boxer 

apresentam menores riscos. A incidência é baixa em raças mestiças comparada 

com as puras (DE NARDI et al. 2008). 

2.7.1.g. Outros fatores 

 As enzimas cicloxigenase-2 (COX-2) estão sendo estudadas devido ao seu 

possível papel como agentes carcinogênicos, pois são responsáveis pela libertação 

de prostaglandinas que participam na promoção da angiogênese e na inibição da 

apoptose (MORRISON, 2007). Um estudo realizado em cadelas revelou a ausência 

de expressão das COX-2 em tecidos mamários normais, verificando, por outro lado, 

um aumento na sua expressão em 24% dos tumores mamários benignos e em 56% 

dos malignos, sugerindo o seu possível envolvimento como agente tumorigênico 

(LANA et al., 2007). Selmi et al. (2007) detectaram a presença de COX-2 em tecidos 

tumorais por imunorreatividade. Este estudo detectou positividade em 25% dos 

adenomas, 35% dos carcinomas inflamatórios, 70% dos carcinomas metastáticos 

primários e 68% das metástases pulmonares. Deste modo sugere-se um 

envolvimento das COX-2 na proliferação e no desenvolvimento das neoplasias, 

contribuindo para a progressão dos tumores mamários das cadelas (SELMI, 2007). 

Na espécie felina também foram registados valores elevados das COX-2 em 

tumores mamários malignos. 
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2.8. CLASSIFICAÇÃO DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS  

2.8.1. Neoplasia Benigna 

 Os tumores benignos apresentam-se circunscritos, não aderidos aos tecidos 

adjacentes e são de evolução lenta (DE NARDI et al 2008). 

 Cerca de metade dos tumores mamários em cadelas são benignos. Em sua 

maioria, estes são fibroadenomas e quase todos os tumores malignos são 

adenocarcinomas (SLATTER, 1998), dados estes citados na literatura 

internacional.Entretanto, nas literaturas nacionais, como em Dalec et al., (2008) que 

relata mais de 60% das neoplasias mamárias em cadelas são malignas. Em 25% 

dos casos, os animais apresentam metástases no momento do diagnóstico, nos 

linfonodos regionais, e em alguns casos no parênquima pulmonar. No entanto, na 

grande maioria das pacientes, há micrometástases que não são visibilizadas pelo 

exame radiográfico. 

 Os adenomas da glândula mamária ocorrem em dois tipos histológicos 

básicos, o intraductal e o lobular (JONES et al., 2000). Os adenomas intraductais, às 

vezes são conhecidos como papilomas intraductais, e têm origem nas células 

epiteliais e dos grandes ductos mamários e dos ductos interlobulares. Os adenomas 

intraductais podem ser solitários, mas frequentemente são numerosos e os dutos 

afetados estão frequentemente císticos (JONES et al, 2000). Os adenomas 

lobulares, também chamados de adenomas acinares ou tubulares, dependendo do 

tipo de crescimento, são neoplasias epiteliais benignas com origem nos ácinos 

mamários ou nos pequenos ductos intralobulares. Podendo ser difícil de diferenciar 

os tumores desse tipo, especialmente quando são secretórios da hiperplasia lobular. 

Um aspecto diferencial que é bastante útil é a presença ou a ausência de dutos 

intralobulares. Esses dutos não são encontrados nos verdadeiros adenomas, mas 

estão presentes nos lóbulos hiperplásicos. As margens da neoplasia são bem 

definidas e os tecidos adjacentes podem estar comprimidos, indicando um 

crescimento por expansão, e não por invasão (JONES et al., 2000). 

 É importante considerar que, por vezes, numa mesma massa tumoral, 

podemos encontrar áreas histologicamente benignas e malignas (LANA et al., 2007). 
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2.8.2. Neoplasisa Malignas 

 Os tumores malignos exibem crescimento invasivo e são, na maioria das 

vezes, de evolução rápida, associado a um rápido envolvimento dos linfonodos 

regionais e pulmões (DE NARDI et al., 2008) 

 Os tumores mamários malignos disseminam-se pelos vasos linfáticos e 

sanguíneos para os linfonodos regionais e os pulmões principalmente, estas 

metástases podem ocorrer em 25 a 50% das cadelas com tumores mamários 

malignos (HEDLUND, 2002). Os linfonodos regionais (axilar e inguinal) podem estar 

aumentados se houver metástase (NELSON, 1992). 

2.9. HISTÓRICO , ANAMNESE E EXAME FÍSICO  

 É consenso na literatura médica veterinária sobre a importância da avaliação 

completa do paciente para a definição do diagnóstico, prognóstico e terapia dos 

animais portadores de neoplasias (DE NARDI et al., 2002). Conforme Morrison 

(1998) a anamnese, muitas vezes pode esclarecer sobre a etiologia do tumor, fato 

importante, pois sendo este de conhecimento do médico veterinário, o profissional 

poderá alertar os proprietários sobre a prevenção do uso de certos agentes 

etiológicos, como por exemplo, esclarecer sobre a influência dos anticoncepcionais 

hormonais na oncogênese mamária em fêmeas caninas. Além da história do 

paciente oncológico, o exame físico aliado à citologia, radiografia, ultra-sonografia, 

tomografia computadorizada e histopatologia definem precisamente o diagnóstico e 

assim fundamentam a terapia a ser instituída. Aumentos generalizados que não 

estejam relacionados com pseudociese, lactação ou mastite devem receber atenção 

especial (ZUCCARI et al., 2001) 

 DE NARDI et al. (2002), em estudo da prevalência de neoplasias em 333 cães 

atendidos no Hospital Veterinário da UFPR, detectou que de maneira semelhante ao 

que a literatura internacional descreve, o aumento da prevalência das neoplasias 

está correlacionado com a maior longevidade dos cães, pois as afecções oncóticas 

foram mais frequentes nos animais mais velhos, com 6 a 12 anos de idade. As 

neoplasias mamárias comprometendo 45,64% das fêmeas caninas, sendo 68,44% 

lesões malignas, comprovam a maior predisposição das fêmeas no desenvolvimento 

tumoral. 
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 Cerca de 50% dos casos neoplásicos aparecem à consulta já como lesões 

múltiplas, não só devido à rapidez de progressão do tumor mas também devido ao 

atraso na apresentação dos animais à apreciação médico veterinária (LANA et al., 

2007). 

 Embora seja impossível estabelecer um diagnóstico de malignidade 

exclusivamente com base no aspecto macroscópico da neoplasia, existem algumas 

características que podem ser usadas como indicadores de um comportamento 

maligno: (1) o crescimento rápido, (2) as margens mal definidas, (3) a fixação à pele 

e aos tecidos adjacentes, (4) a ulceração e inflamação intensa, (5) a 

linfadenomegalia regional e (6) a dispnéia. A presença de um ou mais destes sinais 

indica um risco acrescido de se tratar de uma neoplasia maligna, No entanto, a sua 

ausência não garante a benignidade da lesão (LANA et al., 2007). 

 Deve colher-se sangue para hemograma e bioquímicas gerais e urina para 

urianálise, aconselhando-se também a realização de provas de coagulação no caso 

de existir reação inflamatória intensa, uma vez que é causa frequente de coagulação 

intravascular disseminada (LANA et al., 2007). 

 Os linfonodos regionais (axilares e inguinais superficiais) devem ser sempre 

examinados quanto ao tamanho e consistência e, caso sejam considerados 

suspeitos, devem ser analisados, por punção aspirativa com agulha fina (PAAF) ou 

biópsia, para pesquisa de infiltração tumoral (LANA et al., 2007). 

2.10. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DAS NEOPLASIAS 

MAMÁRIAS DE CÃES 

2.10.1. Diagnóstico Clínico 

 O diagnóstico de nódulos mamários na clínica diária é muito importante, e 

nunca deve ser descurado do exame clínico de rotina. O clínico consegue detectar 

nódulos de diâmetro inferior a 0,5 cm, por palpação com as pontas dos dedos, 

percorrendo todo o parênquima mamário. Deve, também, espremer delicadamente 

os mamilos no sentido de avaliar se existe, ou não, secreção. Atendendo que os 

tumores mamários das cadelas se encontram frequentemente associadas a vários 

tipos de lesões neoplásicas, por vezes localizadas na mesma glândula e em 

situação de grande proximidade, facilmente se conclui que a observação histológica 

de certos tumores pode assumir aspectos de grande complexidade. Situações deste 
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tipo podem levar o patologista a emitir diagnósticos que, embora totalmente corretos, 

são pouco compreensíveis para o clínico e, portanto, de certo modo inúteis no que 

respeita ao objetivo final – ajudar o clínico ou o cirurgião a estabelecer um 

diagnóstico, instituir uma terapêutica e emitir um prognóstico (PELETEIRO, 1994). 

2.10.2. Citologia 

 A citologia aspirativa não é uma técnica recente de diagnóstico. No entanto, a 

sua aplicação de forma quase cotidiana em Medicina Veterinária só se verificou nos 

últimos vinte anos (Cassali, 2007). 

 A punção aspirativa de massas tumorais teve uma adesão inicial interessante, 

seguida de algum descrédito, porque se acreditava, que ao puncionar massas 

tumorais poderia conduzir à dispersão de células neoplásicas pelos tecidos 

(MEYER, 1996). Era, portanto, considerado um fator de risco. Contudo, sabe-se 

hoje, que a PAAF é uma técnica segura do ponto de vista da possível dispersão de 

células neoplásicas, tratando-se de uma técnica muito pouco invasiva, simples, de 

rápida execução, relativamente indolor e fornece informações muito úteis sem a 

necessidade de anestesia geral, e de todos os riscos anestésicos inerentes e pós-

cirúrgicos, assim como as complicações tardias associadas. Por ser mínima a lesão 

provocada pela agulha fina, a predisposição para ocasionar metástases, em casos 

de neoplasias malignas, torna-se insignificante em comparação com a biópsia 

cirúrgica (MAGALHÃES et al., 2001). 

 Dados recentes indicam que as características morfológicas de malignidade, 

como o pleomorfismo celular, não são suficientes para o diagnóstico de carcinomas. 

A invasão do estroma é a melhor evidência histológica de malignidade nos tumores 

mamários, infelizmente o exame citológico não permite ao patologista averiguar 

acerca desta invasão do estroma, mas se aquele for acompanhado de uma história 

clínica o mais detalhada possível e do exame clínico, o exame citológico é 

particularmente útil para a diferenciação entre lesão neoplásica, mastite ou quisto 

mamário (HENSON, 2003). 

 A técnica de colheita de material de uma massa mamária é idêntica à de 

qualquer outra lesão tumoral cutânea ou sub-cutânea. Não obstante, as neoplasias 

mamárias apresentam características específicas, uma vez que massas de grandes 

dimensões podem apresentar diferente constituição em locais diferentes, com 

grande heterogeneidade tecidular, surgindo locas de reação inflamatória, quistos e 
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nódulos neoplásicos. Assim, nos esfregaços obtidos a partir de uma neoplasia 

mamária, pode encontrar-se células de reação inflamatória conteúdo de quistos de 

retenção e células neoplásicas de origem epitelial (HENSON, 2003). Alguns autores 

não consideram a PAAF a técnica de diagnóstico mais indicada, pois a maioria dos 

tumores da cadela são mistos, pelo que há necessidade de obter amostras de vários 

pontos de aspiração (PELETEIRO, 1994; ZUCCARI et al., 2001). Por outro lado, a 

distinção entre material benigno e maligno não implicaria mudanças na conduta 

operatória. Apesar disso, esta técnica é considerada muito útil na identificação dos 

linfonodos suspeitos de metástases (ZUCCARI et al., 2001; SOLANO-GALLEGO, 

2010). 

 Os esfregaços citológicos correspondentes a lesões da glândula mamária 

podem ser obtidos por aposição a partir do fluído resultante da compressão do teto 

ou por PAAF (SOLANO-GALLEGO, 2010).Um erro comum é a deposição de uma 

quantidade excessiva de amostra na lâmina, resultando numa preparação espessa, 

que dificulta o exame microscópico (MEYER, 2003). 

 A citologia constitui, então, um meio de diagnóstico bastante útil, que permite 

preparar a cirurgia com uma maior segurança. O resultado citológico pode dar uma 

indicação relevante sobre as margens cirúrgicas a aplicar (MORRIS & DOBSON, 

2001). 

 Zuccari et al. (2001) realizaram uma correlação entre a citologia aspirativa por 

agulha fina e a histologia no diagnóstico de tumores mamários de 35 cadelas, 

compararam o padrão citológico, obtido através da Citologia Aspirativa por Agulha 

Fina (PAAF), com os resultados da histopatologia. Num período de um ano, no 

Hospital Veterinário – Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus de 

Jaboticabal e a análise estatística demonstrou que a PAAF é um procedimento 

pouco sensível, pois a sensibilidade, para que um teste seja conclusivo, deve ser 

acima de 90%. Isto revela que a PAAF não deve ser utilizada isoladamente, mas sim 

como um método auxiliar, de utilização simples e imediata, proporcionando ao 

clínico uma conduta rápida e objetiva com relação ao prognóstico e tratamento de 

seu paciente. Por outro lado, a especificidade obtida (83%) é próxima da 

considerada adequada. Dessa forma, devemos considerar a citologia aspirativa por 

agulha fina, em tumores mamários de cadelas, um teste pouco sensível mas de boa 

especificidade para o diagnóstico da referida neoplasia. 
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2.11. ESTADIAMENTO  

 O estadiamento clínico dos tumores mamários é importante para a tomada de 

decisão quanto à abordagem terapêutica mais correta para cada caso (RUTTEMAN 

& KIRPENSTEIJN, 2003). 

2.11.1. Localização 

 Stratmann et al. (2008) efetuaram um estudo em 99 cadelas onde registraram 

a distribuição dos tumores mamários. A distribuição cranio-caudal foi a seguinte: o 

par cranial torácico registrou 6,1%; o par caudal torácico 11,1%; o par caudal 

abdominal obteve 47,4%; e, por último, o par inguinal com 35,3%. O fato de não 

haver qualquer registro de tumores no par cranial abdominal deve-se a uma opção 

dos autores por não incluírem estes casos no estudo, pois este par de mamas tem 

uma drenagem linfática dupla; isto é, a linfa deste par, pode drenar para o linfonodo 

axilar, assim como para o linfonodo inguinal superficial. Porém, parece que a partir 

do momento em que um tumor mamário se desenvolve, formam-se anastomoses 

linfáticas entre as diferentes glândulas mamárias. 

 Os autores acima estudaram a recorrência de tumores mamários após 

mastectomia. Em 58% animais ocorreu o desenvolvimento de um novo tumor 

mamário ipsilateral, depois da remoção do primeiro tumor. No seguimento deste 

estudo, demonstraram que existe uma correlação positiva entre a classificação do 

primeiro tumor mamário e do segundo. Chun & Garrett (2005) afirmam que dos 

tumores mamários malignos, cerca de 50% podem recidivar ou metastizar depois da 

primeira ressecção cirúrgica. Contudo, no que se refere a tumores mamários 

desenvolvidos em cadeias mamárias independentes, não existe uma correlação 

significativa no que toca ao diagnóstico histológico. Misdorp (2002) afirmou que a 

presença de múltiplos tumores, a maioria de diferentes tipos histológicos, é 

freqüente na espécie canina. 

 O principal fator de sobrevivência estatisticamente significativo é o volume do 

tumor (HEDLUND, 2002), que pode variar em tamanho podendo ter alguns 

milímetros a vários centímetros de diâmetro (NELSON, 1992). 

2.11.2. Sistema TNM 

 A OMS estabeleceu um sistema de estadiamento TNM (“tumor-node-

metastasis”) para as neoplasias da glândula mamária que assenta na avaliação de 
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três parâmetros: 1º - tamanho do tumor primário; 2º - metastização nos linfonodos 

regionais (inguinais superficiais e axilares); 3º - metastização à distância (LANA et 

al., 2007; RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). Este sistema foi concebido de 

modo a facilitar a determinação do prognóstico dos tumores mamários (RUTTEMAN 

& KIRPENSTEIJN, 2003). A Tabela 2 representa esquematicamente o sistema 

classificação TNM e o posterior estadiamento do processo tumoral na Tabela 3, 

segundo estas características. 



38 
 

 

 

 

TABELA 2 : SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO TNM PARA NEOPLASIAS MAMÁRIAS DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS 
T - Tumor primário - CANÍDEOS 

< 3 cm de diâmetro máximo T1 

3-5 cm de diâmetro máximo T2 

> 5 cm de diâmetro máximo T3 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de: Lana et al. (2007). 

Prof: preciso unir esta tabela na de cima, como faz? 

TABELA 3 : SISTEMA DE ESTADIAMENTO DE NEOPLASIAS MAMÁRIAS 
Estádios Caninos  Classificação T Classificação N Classificação M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

IV Qualquer T N1 M0 

V Qualquer T Qualquer N M1 

Adaptada de: Lana et al. (2007). 

 

2.11.3. Radiografia Convencional e Ultra-sonografia 

 O exame radiográfico do tórax deve ser realizado antes de qualquer indicação 

cirúrgica, pois são comuns as metástases no parênquima pulmonar e nos linfonodos 

esternais. A avaliação radiográfica terá melhor acurácia se processada em três 

incidências (lateral direita, lateral esquerda e ventrodorsal) (CANOLA & MEDEIROS, 

2008). 

 Ao raio-X, a metastização pulmonar surge como áreas de densidade 

intersticial (LANA et al., 2007). 

 A ultra-sonografia pode auxiliar na determinação da extensão da lesão, 

incluindo a invasão de tecidos adjacentes pelas neoplasias mamárias malignas. Os 

N - Envolvimento ganglionar regional - CANÍDEOS 

Sem metástases N0 

Com metástases N1 

M - Metástases à distância 

Sem metástases detectadas M0 

Com metástases M1 
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linfonodos regionais devem ser analisados para evidencia de hipertrofia. O tecido 

mamário é ecogênico e homogêneo, e os tumores mamários comumente possuem 

ecotextura variável. Pode-se notar sombreamento acústico, na presença de 

calcificações (CANOLA & MEDEIROS, 2008). 

2.12. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO  

2.12.1. Avaliação Histopatológica 

 O exame histopatológico de um fragmento representativo de um tumor é o 

meio de diagnóstico mais exato, sendo considerado o método de eleição (gold 

standard). O exame histopatológico permite a observação de detalhes celulares; a 

avaliação da arquitetura do tumor, isto é, avaliar se há perda da organização 

tecidular, a sua relação com os tecidos vizinhos, o que permite estabelecer se as 

células tumorais invadem os tecidos normais; e averiguar acerca do possível 

comportamento metastático através da presença de células tumorais nos vasos 

linfáticos ou nas vênulas (MORRIS & DOBSON, 2001). 

 Para um correto exame histopatológico é fundamental analisar amostras 

provenientes de vários pontos do tumor, as quais devem conter não só tecido 

tumoral, como também zonas de transição entre as lesões e os tecidos 

aparentemente sãos. Desta forma, torna-se possível avaliar o grau de invasão local 

e da reação inflamatória envolvente, bem como verificar se existem lesões de 

displasia mamária, que frequentemente acompanham os tumores (PELETEIRO, 

1994). 

 Em determinados tumores a classificação pré-cirúrgica da lesão não é 

relevante, como é o caso de tumores mamários, em que não é relevante se se trata 

de uma neoplasia benigna ou um carcinoma, visto que o procedimento final em 

Medicina Veterinária é a sua remoção total. Independentemente de ter ocorrido ou 

não análise citológica pré-cirúrgica, em nenhuma circunstância deve ser dispensada 

a análise histopatológica pós-cirúrgica (MORRIS & DOBSON, 2001). 

 A classificação dos tumores com base na sua histopatologia tem enorme 

importância, para emitir o prognóstico (MORRIS & DOBSON, 2001). 

 A multiplicidade lesional, tão característica dos tumores mamários da cadela, 

cria dificuldades específicas que importa considerar, de forma a evitar diagnósticos 

incorretos. De fato, ao colher-se um fragmento para biopsia, não há garantias de que 
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a zona seleccionada seja a que apresenta malignidade mais elevada, podendo 

emitir-se um prognóstico mais favorável que o real (PELETEIRO, 1994).  

 Por outro lado, mesmo quando se pretende enviar material para exame 

histopatológico, a partir de uma ou várias neoplasias mamárias retiradas na íntegra, 

há sempre a possibilidade de não se seleccionar as zonas mais representativas da 

lesão em curso. Desta forma, é fundamental retirar amostras de vários pontos da 

lesão, procurando igualmente abranger zonas de transição entre o processo lesional 

e os tecidos aparentemente sãos; esta larga abrangência pretende não só permitir 

ao anatomopatologista a apreciação do grau de invasão local e da reação 

inflamatória envolvente, mas também possibilitar a avaliação da existência de lesões 

de displasia mamária, que com frequência acompanham os tumores (PELETEIRO, 

1994).  

 Estes cuidados na colheita dos fragmentos são particularmente importantes, 

dado que os tumores da mama da cadela atingem, por vezes, dimensões muito 

consideráveis, dificultando o seu envio integral para o laboratório. A dimensão dos 

tumores também pode criar problemas na escolha das áreas a biopsiar. Nos casos 

de lesões volumosas ou múltiplas, devem ser colhidas diversas amostras 

(PELETEIRO, 1994). 

2.13. TRATAMENTO  

 Embora a eficácia de tratamentos adjuvantes, como a quimioterapia, a 

radioterapia e a imunoterapia sejam ainda objeto de investigação, o tratamento mais 

usual consiste na excisão cirúrgica (RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). 

2.13.1. Cirurgia Oncológica 

 A abordagem terapêutica de referência para os tumores mamários é a 

excisão cirúrgica, à exceção dos casos de neoplasias inoperáveis, tais como os 

carcinomas inflamatórios e os nódulos de grandes dimensões ou nas situações em 

que são detectadas metástases à distância (LANA et al., 2007; MISDORP 2002). Os 

casos de animais com tumores metastizados à distância podem ser referidos para 

cirurgia se causarem um grande desconforto ao animal, nomeadamente os nódulos 

muito grandes e/ou ulcerados, mas apenas como terapia paliativa (LIPTAK, 2008). 
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 A estratégia de ignorar os pequenos nódulos indolentes pode converter uma 

condição operável numa condição inoperável devido a invasão local e metastização 

(RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). 

 Por vezes os nódulos mamários podem surgir em glândulas em lactação com 

mastite, dificultando a avaliação concreta da extensão da lesão. Nestes animais 

deve iniciar-se, em primeiro lugar, uma terapia antibiótica e supressora da lactação 

(inibidores da prolactina) de modo a, posteriormente, se avaliar corretamente as 

lesões (RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). 

 Stratmann et al. (2008) estudaram a recorrência de tumores mamários após 

mastectomia. Em 58% dos animais ocorreu o desenvolvimento de um novo tumor 

mamário ipsilateral, depois da remoção do primeiro tumor. 

 A excisão cirúrgica de neoplasias benignas permite a cura da patologia, 

mesmo que as margens de tecido não neoplásico em redor da massa extirpada 

sejam reduzidas. No entanto, face à incerteza do grau de malignidade da mesma, 

aconselha-se sempre a remoção dos nódulos com uma margem de 2 a 3 cm de 

tecido limpo em todo o redor. Os tumores que revelem fixação aos tecidos 

adjacentes devem ser removidos em conjunto com a primeira fáscia de tecido não 

infiltrado subjacente à neoplasia (RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). 

 Existem diferentes tipos de cirurgias que podem ser utilizadas na extirpação 

de tumores Mamários. Aqueles que defendem a utilização de procedimentos 

cirúrgicos mais conservadores têm como argumentos a diminuição da morbilidade e 

do tempo e custo do tratamento; os que defendem a utilização de técnicas mais 

invasivas apresentam a diminuição do risco de recorrência local como principal 

argumento (LANA et al., 2007). 

 A escolha da técnica cirúrgica deve basear-se em fatores como o tamanho, 

número, grau de infiltração e localização dos nódulos, e, na avaliação dos linfonodos 

regionais (MISDORP, 2002). 

 Apesar destas considerações, o cirurgião deve ter sempre presente que o 

principal objetivo da cirurgia oncológica mamária canina é a extirpação completa das 

massas tumorais com margens livres de tecido neoplásico através da técnica mais 

simples, não descurando a possível extensão da neoplasia pelo sistema linfático 

local (LANA et al., 2007; RASSNICK, 2007). 

 Ao optar-se por uma cirurgia oncológica é importante salvaguardar que são 

tomadas determinadas precauções: (1) todos os locais de biópsia assim como as 
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cicatrizes de mastectomias anteriores devem ser completamente removidos; (2) a 

manipulação dos tecidos neoplásicos deve ser a mínima possível; (3) os tecidos 

limítrofes das glândulas mamárias removidas devem ser manipulados com 

instrumentos cirúrgicos e não manualmente; (4) não se deve exercer pressão sobre 

as neoplasias quando da sua remoção, devido ao risco de originar trombos pela 

passagem de células tumorais para a circulação sanguínea; (5) o campo cirúrgico 

deve ser abundantemente lavado após a remoção do tumor de modo a eliminar 

possíveis células esfoliadas a partir do mesmo; (6) o tumor deve ser considerado 

“material contaminado”, sendo processado de acordo com esta classificação 

(FARESE, 2008; KESSLER, 2006; OGILVIE, 2005). 

 Após a excisão cirúrgica da neoplasia os animais devem ser avaliados quanto 

à recorrência local e ao envolvimento dos linfonodos regionais um mês após a 

cirurgia, repetindo-se este procedimento a cada três meses durante o primeiro ano e 

posteriormente de seis em seis meses (RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). Caso 

o diagnóstico classifique a neoplasia como maligna devem realizar-se ecografias 

abdominais e radiografias torácicas a cada seis meses após a mastectomia 

(LIPTAK, 2008). 

2.13.1.a. Técnicas cirúrgicas: 

- Lumpectomia (ou Nodulectomia)  – está indicada para nódulos únicos, com 

menos de 0,5 cm de diâmetro, firmes, superficiais e sem fixação aos tecidos 

adjacentes (apresentação geralmente benigna). Para além do nódulo deve remover-

se sempre uma pequena porção de tecido “normal” em torno deste. Se, após a 

extirpação, a massa for classificada como maligna só é necessário utilizar uma 

técnica mais agressiva (Mastectomia) quando as margens cirúrgicas não estejam 

livres de tecido tumoral (1 a 2 cm de tecido normal em torno da neoplasia). Este 

procedimento nunca deve ser utilizado em casos de nódulos previamente 

diagnosticados como malignos (LANA et al., 2007). 

- Mastectomia simples  – indicada para lesões centradas no interior de uma única 

glândula mamária, com diâmetro superior a 1 cm e que apresentem algum grau de 

fixação à pele ou às fáscias subjacente (LANA et al., 2007). MISDORP (2002) 

defende que esta técnica só deve ser utilizada quando a neoplasia se localiza 

exclusivamente na primeira glândula mamária torácica. A técnica consiste na 

remoção da totalidade de uma glândula mamária, assim como parte da pele e/ou 
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fáscias abdominais caso estejam envolvidas pela neoplasia. A extirpação das 

glândulas mamárias Abdominal 2 e Inguinal 1 como uma unidade, assim como das 

glândulas Torácica 1, Torácica 2 e Abdominal 1 da mesma forma, é mais simples do 

que tentar separar tecido mamário de glândulas que se encontram unidas (LANA et 

al., 2007). MISDORP (2002) é da opinião que se o tumor mamário for maligno e 

invadir a circulação linfática, a lumpectomia e a mastectomia simples apresentam um 

maior risco de recidiva local que a mastectomia regional ou de cadeia. 

- Mastectomia Regional  – está indicada para nódulos mamários que afetam mais 

do que uma glândula mamária ou no caso de já haver um diagnóstico, por PAAF ou 

biópsia, e trata-se de uma neoplasia maligna. Para compreender esta técnica 

cirúrgica é necessário conhecer as conexões linfáticas entre as diferentes glândulas 

mamárias. Apesar de a drenagem linfática poder ocorrer entre qualquer uma das 

glândulas da mesma cadeia mamária (esquerda ou direita) existe uma maior 

conexão entre as glândulas Torácicas 1 e Torácicas 2 e entre as glândulas 

Abdominal 2 e Inguinal 1 como demonstra na Figura 2. As glândulas Torácicas 1, 

Torácicas 2, Abdominal 1 e, ocasionalmente, Abdominal 2 drenam para o linfonodo 

esternal cranial ou diretamente para o linfonodo axilar e deste para a veia jugular, 

enquanto os linfonodos inguinais superficiais recebem a linfa das glândulas 

Abdominal 1, Abdominal 2, Inguinal 1 e, ocasionalmente Torácicas 2 (LANA et al., 

2007; RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). Estes últimos vão drenar para os 

linfonodos ilíacos mediais, destes para os troncos lombares, cisterna do quilo, ducto 

torácico e, finalmente, veia jugular (LANA et al., 2007). 
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FIGURA 3: SISTEMA DE DRENAGEM LINFÁTICA DAS GLÂNDULAS MAMÁRIAS CANINAS 

 

 

 

 

 

 

1 – Linfonodo axilar 

2 – Linfonodo inguinal superficial. 

Adaptada de: (VSSO, 2008). 

 

 A mastectomia regional consiste na remoção de parte de uma ou de ambas 

as cadeias mamárias, com base nas relações de comunicação linfática entre as 

diferentes glândulas. Deste modo, devem remover-se as glândulas Torácica 1, 

Torácica 2 e Abdominal 1 em bloco – mastectomia regional cranial – caso o tumor se 

encontre em qualquer uma delas e, do mesmo modo, retirar as glândulas Abdominal 

2 e Inguinal 1 e o respectivo linfonodo inguinal superficial – mastectomia regional 

caudal – caso a neoplasia tenha esta localização (LANA et al., 2007). 

- Mastectomia Unilateral ou Bilateral  – está indicada em casos de múltiplos 

tumores em várias glândulas mamárias de uma só cadeia (mastectomia unilateral) 

ou de ambas as cadeias mamárias (mastectomia bilateral), devendo também ser 

utilizada no caso do animal apresentar tumores de grandes dimensões em uma ou 

em ambas as cadeias (LANA et al., 2007). Para Misdorp (2002) a mastectomia uni 

ou bilateral deve ser realizada sempre que estejam presentes vários nódulos, numa 

ou em ambas as cadeias mamárias, que apresentem sinais suspeitos de 

malignidade, tais como fixação e ulceração. Se for necessário realizar uma 

mastectomia bilateral, pode-se também realizar duas mastectomias unilaterais 

espaçadas de duas a seis semanas, pois este procedimento é melhor tolerado pelo 

animal (LANA et al., 2007; VSSO, 2008). 

- Remoção de Linfonodos  – o linfonodo axilar, além de aderir aos tecidos 

envolventes, raramente está envolvido nos processos neoplásicos mamários, não se 
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realizando, por estas razões, a sua extirpação profilática. A remoção deste linfonodo 

só deve ser feita quando este se encontrar aumentado ou se der positivo para a 

presença de infiltração tumoral. Do mesmo modo, o linfonodo inguinal superficial 

deverá ser extirpado cirurgicamente nas mesmas situações que o linfonodo axilar, 

mas também, profilaticamente, sempre que seja removida a glândula mamária 

Inguinal 1, uma vez que lhe está intimamente associado (LANA et al., 2007; 

RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). 

2.13.2. Quimioterapia Antineoplásica 

 Todos os animais que possuírem um risco elevado de desenvolver 

carcinomas ou sarcomas metastáticos, devido à presença de fatores agravadores do 

prognóstico, devem receber uma terapêutica adjuvante com quimioterápicos, 

discutindo previamente os prós e os contras com os proprietários dos pacientes 

(Bergman, 2007). 

 Contrariamente ao verificado na espécie humana, nos canídeos, há pouca 

informação quanto à eficácia dos compostos quimioterápicos sobre os tumores 

mamários. A doxorrubicina, a cisplatina, a carboplatina, o 5-flurouracil e 

ciclofosfamida já revelaram alguma eficácia anti-tumoral em estudos in vitro, no 

entanto o número de testes in vivo é muito escasso para se estabelecer protocolos 

exatos (LANA et al., 2007; RASSNICK, 2007; RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003). 

É importante recordar que algumas raças caninas, nomeadamente os Collies 

desenvolvem reações de toxicidade excessiva a alguns citotóxicos, como a 

doxorrubicina (VAIL, 2008). 

Em carcinomas muito invasivos a eficácia da quimioterapia é bastante 

contestada. No entanto parece atingir-se algum benefício quando da sua utilização 

em carcinomas simples de estadios II ou III (RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003).     

Um estudo realizado sobre uma população de dezesseis cadelas diagnosticadas 

com tumores mamários de grau III (sistema de classificação da OMS) analisou o 

efeito do tratamento quimioterápico com ciclofosfamida e 5-fluorouracil 

(KARAYANNOPOULOU et al., 2001). Todos os animais foram sujeitos a cirurgia de 

excisão tumoral por mastectomia mas apenas oito receberam terapia adjuvante com 

quimioterápicos. O tratamento citostático foi administrado com a seguinte posologia: 

ciclofosfamida – 100mg/m2 IV sid por 4 semanas e concomitantemente 5-fluorouracil 

– 150mg/m2 sid por 4 semanas. O estudo comparativo dos animais do grupo de 
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controle (sujeitos apenas a mastectomia) e dos que receberam terapia citostática 

revelou um aumento do período livre de doença de 2 para 24 meses e do período de 

sobrevivência de 6 para 24 meses (LANA et al., 2007). 

 A ciclofosfamida é ativada pelo fígado e excretada pelos rins, devendo 

realizar-se uma avaliação da função destes órgãos antes de iniciar a terapêutica 

(SMITH, 2005). 

 O paclitaxel é um inibidor mitótico que tem vindo a ser utilizado com sucesso 

no tratamento do carcinoma mamário metastático canino e felino (KITTCHELL, 

2008). A dose recomendada é de 80 mg/m2 em infusão lenta, sendo necessário 

permanecer atento a qualquer manifestação de anafilaxia. Para diminuir este risco 

deve fazer-se uma pré-medicação, 5 dias antes, com prednisolona (5 mg/animal PO 

sid), difenidramina (1 mg/Kg PO bid) e famotidina (0,5 mg/Kg PO sid) e, 

imediatamente antes da infusão, administrar fosfato de dexametazona sódica (2 

mg/Kg em bolus IV), difenidramina (4 mg/Kg IM) e famotidina (1 mg/Kg IV) 

(KITTCHELL, 2008). 

 É necessário realizar estudos adicionais de modo a determinar o fármaco ou 

a combinação de fármacos de máxima eficácia para o tratamento dos tumores 

mamários caninos (LANA et al., 2007). 

 Menos de um em cada quatro animais desenvolvem reações adversas à 

quimioterapia, e apenas 5% requerem hospitalização. Embora a principal 

preocupação dos proprietários de animais sujeitos a tratamento quimioterápico seja 

a perda de pêlo, tal fato raramente acontece, exceto em algumas raças como os 

Caniches e os Old English Sheepdog. No entanto, pode haver perda parcial ou total 

dos bigodes quer nos canídeos quer nos felídeos. As perturbações gastrointestinais 

como o vômito e a perda de apetite são os principais efeitos adversos reportados 

(RASSNICK, 2007). 

 O manuseio dos agentes citostáticos deve ser feito sempre com luvas e, 

devido à excreção urinária e fecal dos seus metabolitos, os animais devem ser 

passeados em zonas isoladas e sem contato com outros animais pelo menos nos 3 

dias seguintes ao tratamento (RASSNICK, 2007). 

2.13.3. Manejo da Dor Oncológica 

 O alívio da dor nos pacientes oncológicos tem sido uma das prioridades da 

OMS nas últimas décadas, mas aproximadamente quatro milhões de pacientes 
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humanos morrem por ano sem terem recebido tratamento adequado para as dores 

relacionadas ao câncer (MORENO & VALADÃO, 2008). 

 Talvez a dor seja o sintoma mais comum no câncer e por isso mais de dois 

terços dos pacientes são acometidos por dores fortes, razão pela qual devem 

receber tratamento analgésico em algum momento durante o curso da doença. Nos 

estágios iniciais do câncer, 20 a 55% dos pacientes apresentam dor e nos casos 

avançados essa porcentagem sobe para 55 a 95%. Porém o mais alarmante é que 

aproximadamente 25% dos pacientes oncológicos morrem sentindo dores fortes. 

Outro dado importante é que, nos humanos, 67% dos pacientes com metástases 

apresentam dor e em 37% desses pacientes a dor é um fator determinante na 

deterioração da qualidade de vida. Isso explica o fato da incurabilidade e o 

sofrimento acasionados pelo câncer serem os motivos de maior preocupação nos 

pacientes, mais do que a própria morte, inclusive. Infelizmente, não existem 

estatísticas sobre a ocorrência e intensidade da dor nos animais portadores de 

câncer, mas perante as semelhanças anatomofisiológicas das vias sensoriais e da 

carcinogênese entre as espécies, é muito provável que a incidência e intensidade da 

dor sejam similares àquelas observadas nos pacientes humanos (MORENO & 

VALADÃO, 2008). 

 No paciente com doença neoplásica, a dor pode ser intensa a posto de 

ocasionar sofrimento, estresse, ansiedade e deterioração da qualidade de vida. 

Diante desse quadro, o proprietário pode sentir culpa e impotência ao ver o 

sofrimento de seu animal e, muitas vezes, pode mostrar-se refratário a realização de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, supondo prolongar o sofrimento do 

animal (MORENO & VALADÃO, 2008). 

 Sabe-se que a dor produz efeitos sistêmicos negativos sobre a homeostase. 

A liberação de catacolaminas estimula o sistema simpático, aumentando o trabalho 

cardíaco e o consumo de oxigênio do miocárdio. Além disso, a elevação dos níveis 

de cortisol em decorrência do estresse neurogênico retarda a reparação tecidual e 

deprime o sistema imune. Os níveis aumentados de glucagon e insulina induzem 

desvio metabólico, aumentando a gliconeogênese, em razão do desequilíbrio entre 

eles e do excesso de catecolaminas circulantes. Em despeito da ingestão adequada 

de alimentos, ocorre aumento do catabolismo protéico e, por fim, a inapetência e 

caquexia (MORENO & VALADÃO, 2008). 
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 Uma analgesia eficaz antes e após a mastectomia é essencial (MOORE, 

2006) pois as neoplasias mamárias podem causar dor por invasão e por destruição 

dos tecidos envolventes, por inflamação intensa ou por metastização regional ou à 

distância. A abordagem à dor oncológica tem vindo a ser proposta, pela OMS, num 

sistema de três etapas: a dor leve deve ser tratada com recurso a drogas não 

opióides, geralmente antiinflamatórios não esteróides (AINEs); se a dor persistir ou 

no caso de dor moderada, deve introduzir-se um “opióide fraco”, tal como o tramadol 

ou a codeína; se  mantiver ou no caso de dor severa deve introduzir-se um opióide 

mais forte, como a morfina ou a petidina (LORIMIER, 2007). A utilização dos AINEs, 

nomeadamente dos inibidores das COX-2, na terapia analgésica dos tumores 

mamários permite não só diminuir a dor, como obter algum efeito anti-tumoral pois 

cerca de 50% destas neoplasias apresentam sobre-expressão destas cicloxigenases 

(LORIMIER, 2007; RASSNICK, 2005).  

2.13.3.a. Cox-1 e Cox-2 

 O inibidor das COX-2 mais estudado em medicina veterinária oncológica é o 

piroxicam, que deve ser fornecido, tanto a canídeos como a felídeos, na dose de 0,3 

mg/kg sid (MORRISON, 2007). No Homem, os inibidores das COX-2 são 

administrados profilaticamente às pessoas que apresentem um risco genético de 

desenvolver neoplasias mamárias (CLIFFORD, 2005). 

 A expressão de cicloxigenase-1 (Cox-1) e Cox-2 foram avaliadas, através de 

métodos imunohistoquímicos, em 66 lesões mamárias e em 4 amostras de glândula 

mamária normal, usadas como controle. A expressão de Cox-1 foi detectada em 

todas as lesões mamárias (benignas e malignas) e na glândula mamária normal. A 

expressão de Cox-2 foi detectada em todas as lesões mamárias, exceto nas lesões 

de hiperplasia ductal. A glândula mamária normal mostrou imunorreatividade focal 

para a Cox-2 em 2 de 4 casos. A imunoexpressão de Cox-1 foi semelhante entre 

tumores benignos e malignos. A imunoexpressão de Cox-2 foi significativamente 

superior nas lesões malignas comparativamente às benignas. A imunoexpressão de 

Cox-2 foi mais intensa em tumores malignos de tipos histológicos que classicamente 

exibem comportamento mais agressivo. Na opinião de Queiroga (2005), este fato 

indica que o uso de anti-inflamatórios não esteróides (principalmente dos inibidores 

específicos de Cox-2) poderá ser potencialmente benéfico no tratamento da 

neoplasia mamária. 
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2.14. ALTERAÇÕES METABÓLICAS E MANEJO NUTRICIONAL DO PACIENTE COM CÂNCER 

2.14.1. Caquexia 

 A caquexia provocada pelo câncer é a síndrome paraneoplásica mais comum 

em medicina veterinária, caracteriza-se por perda tecidual acelerada, anorexia, 

depauperação da musculatura esquelética, miopatia, perda acelerada de gordura, 

atrofia de vísceras e náusea. As alterações bioquímicas e hematológicas 

encontradas incluem anemia, hipoalbuminemia, hiperglicemia, lactacidemia, 

hiperlipidemia e intolerância a glicose (CARCIOFI & BRUNETTO, 2008). 

 Um dos componentes importantes da gênese da caquexia cancerosa é a 

anorexia, que pode ser conseqüente à redução da percepção de sabor e olfato, 

satisfação precoce a ingestão alimentar, resposta inadequada a peptídeos 

anorexígenos, ao aumento de triptofano cerebral e a produção de citocinas. No 

momento do diagnóstico, cerca de 15 a 40% dos pacientes humanos com câncer 

estão anoréticos e esses valores podem aumentar para 80% em estágios mais 

avançados da doença (CARCIOFI & BRUNETTO, 2008). 

 A perda de peso precoce no desenvolvimento do câncer é com freqüência 

uma das características da doença, sendo proveniente do catabolismo muscular e 

gorduroso, que ocorre em geral na mesma intensidade. Essas mudanças parecem 

ser dirigidas por citocinas pró-inflamatórias, alterações neuroendócrinas axiais e 

fatores catabólicos derivados do tumor maligno, que conduzem a alterações no 

metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas. A exata etiologia da caquexia 

cancerosa é ainda desconhecida. As anormalidades metabólicas características da 

síndrome são atribuídas ao aumento do consumo energético pelo tumor, à liberação 

de fatores que agem no centro da saciedade diminuindo o consumo alimentar e as 

citocinas produzidas tanto pelo hospedeiro quanto pela neoplasia (CARCIOFI & 

BRUNETTO, 2008). 

 A caquexia pode ser considerada primária ou secundária. A primária 

relaciona-se as consequências metabólicas e inflamatórias associadas com a 

presença do tumor, que resultam em consumo progressivo e frequentemente 

irreversível de proteína visceral, musculatura esquelética e tecido adiposo. A 

secundária resulta da diminuição da ingestão e absorção de nutrientes por 

obstruções tumorais do trato gastrointestinal, anorexia conseqüente ao efeito do 

tratamento e ressecções viscerais extensas. Existe uma relação inversa entre a 
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perda de peso e o tempo de sobrevida. Pacientes humanos com câncer de próstata 

mal nutridos e anoréticos, por exemplo, permaneceram hospitalizados por um 

período duas vezes maior e apresentaram tempo de sobrevida inferior ao de 

pacientes bem nutridos (CARCIOFI & BRUNETTO, 2008). 

 Um dos fatores associados com a perda de peso no câncer é um aumento do 

gasto energético pelo paciente. A terapia nutricional é um componente de suma 

importância no tratamento de todo paciente com neoplasia, em especial no portador 

de caquexia neoplásica. Nutrientes específicos podem reduzir a toxicidade 

associada com o uso de quimioterápicos ou radioterapia, modular a resposta 

imunológica e fornecer substrato protéico-energético adequado para os pacientes. 

Os objetivos do suporte nutricional são prevenir ou corrigir deficiências nutricionais, 

minimizar os efeitos secundários do tratamento antineoplásico, melhorar a qualidade 

de vida e auxiliar na recuperação da condição corpórea do paciente. Uma vez 

estabelecido o alimento apropriado, o médico veterinário define sua forma de 

administração. Pacientes com consumo voluntário de alimentos tem manejo 

alimentar simples. No entanto, aqueles com hiporexia ou anorexia devem receber 

alimentação intensiva por via enteral ou parenteral (CARCIOFI & BRUNETTO, 

2008). 

 A terapia nutricional em animais portadores de câncer deve contemplar 

inúmeras variáveis, relacionadas a tipo de tumor, protocolo quimioterápico, 

intervenções cirúrgicas, alterações metabólicas induzidas pela neoplasia, 

características individuais do animal e cooperação dos proprietários. Existem poucos 

estudos em medicina veterinária relativos a esse tema (CARCIOFI & BRUNETTO, 

2008). 

 Os animais a quem estejam a ser fornecidos agentes citostáticos devem 

receber uma terapia adjuvante, de modo a minimizar os efeitos adversos que são 

sobretudo gastrointestinais. Deste modo, a administração de antieméticos (como o 

Maropitant), de suplementos alimentares e de estimulantes do apetite é benéfica, 

não só para impedir a perda de peso, mas também para assegurar uma melhor 

recuperação (MOORE, 2006). A ciproheptadina é o estimulante do apetite mais 

utilizado, sendo particularmente eficaz nos gatos, mas, com efeito, também nos 

cães. Administra-se na seguinte posologia: 4 mg/cão PO bid (SIMON, 2006). 

 Os animais com carcinomas mamários devem receber uma dieta baixa em 

gordura e com elevada proporção protéica após a cirurgia, uma vez que os estudos 
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revelam um aumento da esperança média de vida nos animais alimentados desta 

forma (MOORE, 2006). A suplementação com aminoácidos como a glutamina, a 

cisteína e a arginina parece favorecer a eficácia dos agentes citostáticos, estimular a 

resposta imunitária anti-tumoral e potenciar a cicatrização dos tecidos. A 

suplementação com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa está associada a 

um aumento da qualidade de vida e da esperança média de vida em canídeos 

mastectomizados, aumentando também a sensibilidade à quimioterapia e 

radioterapia (OGILVIE, 2006). 

 Outro estudo demonstrou que os animais alimentados com uma dieta de 

restrição, em oposição a uma dieta ad libitum, têm uma maior esperança média de 

vida quando desenvolvem tumores mamários, apesar da incidência da neoplasia nos 

grupos ser semelhante (MOORE, 2007). O mesmo autor defende que os animais 

beneficiam com um suplemento vegetal, fonte de antioxidantes, oferecido três vezes 

por semana. 

2.15. PROGNÓSTICO 

 Quanto ao prognóstico dos tumores mamários em cadelas, este depende do 

seu tipo histológico; da sua dimensão, tendo pior prognóstico os tumores com 

dimensões superiores a 3 cm de diâmetro; do envolvimento dos linfonodos 

regionais; da evidência histológica de invasão vascular ou linfática; da presença de 

ulceração; e da existência de metástases (CHUN & GARRETT, 2005). 

 O interesse em estudar o prognóstico dos tumores mamários da cadela 

(TMC) tem aumentado nas últimas décadas. A percentagem de tumores malignos é 

elevada o que por si só, já justificaria estudos de prognóstico. No entanto, a 

importância que vários autores atribuírem os tumores de mama da cadela como 

modelo biológico para o estudo dos tumores de mama da mulher veio contribuir para 

o interesse crescente em estudar esta área (Queiroga, 2005). 

 Não existem dados relevantes quanto ao prognóstico das cadelas com 

tumores mamários malignos não sujeitos a qualquer tipo de tratamento pois quase 

todos os estudos científicos investigam canídeos nos quais foi realizada uma cirurgia 

de excisão neoplásica (MISDORP, 2002). 

 O sistema de estadiamento implementado pela OMS permite estabelecer um 

ranking de períodos médios de sobrevivência (PMS) e taxas de recorrência (TR), 
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uma vez que cada uma das características que avalia é indicadora de prognóstico 

(LIPTAK, 2008; VSSO, 2008). 

 Deste modo: 

_ Estádio I: PMS – 500 dias, TR – 24%; 

_ Estádio II: PMS – 420 dias, TR – 68%; 

_ Estádio III: PMS – 210 dias, TR – 90%; 

_ Estádio IV: PMS – 90 dias. 

 O volume tumoral revelou importância prognóstica na maioria dos estudos em 

que foi analisado (MISDORP, 2002; MOORE, 2006). Os canídeos com tumores que 

se apresentam com ulceração da pele tendem a apresentar um menor período de 

sobrevivência, sendo por isso, um indicador de pior prognóstico (MOORE, 2006). 

Um estudo revelou que 54% dos tumores mamários ulcerados acabam por 

metastizar, face a 18% nas neoplasias não ulceradas (RASSNICK, 2005). 

 Nos canídeos não se observaram diferenças de prognóstico nos animais 

sujeitos a cirurgias mais ou menos conservadoras desde que a técnica utilizada 

permita a excisão completa de todos os tumores presentes respeitando as margens 

cirúrgicas de segurança (QUEIROGA, 2008; VSSO, 2008). 

 A proporção de células na fase S de replicação é um fator de prognóstico bem 

estudado em humanos e utilizado na caracterização das neoplasias mamárias das 

mulheres. De modo similar têm-se realizado estudos para tentar estabelecer uma 

relação prognóstica do mesmo tipo nas cadelas (MISDORP et al., 1999). 

 Os receptores hormonais das células tumorais, como já foram expostos, estão 

correlacionados com a evolução para a malignidade e, por isso, quanto menor for 

este número, maior a probabilidade de se tratar de um tumor maligno ou mesmo de 

crescimento metastático possuindo, desta forma, um pior prognóstico (MOORE, 

2006). 

 O prognóstico é muitas vezes expresso como a percentagem de animais 

vivos ao fim de um ou dois anos após a realização de uma primeira mastectomia. No 

entanto, o período de sobrevivência pode ser influenciado por inúmeros fatores que 

não estão diretamente relacionados com as neoplasias mamárias. Por essa razão, 

muitos estudos optam pela avaliação do período pós-cirúrgico livre de doença. Dois 

estudos realizaram este tipo de análise, verificando que 27% e 55% dos animais, 

respectivamente, permaneciam livres de desenvolvimento neoplásico ao fim de dois 

anos (MISDORP, 2002). 
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 A avaliação das causas de morte em cadelas com tumores mamários, após 

mastectomia, revelou que a metastização é a principal causa de morte nestes 

animais (75 em 178 casos), surgindo à dispnéia como principal sinal clínico deste 

processo (45 em 178 casos). O envolvimento de outros órgãos e/ou da pleura sem 

envolvimento pulmonar é raro. As outras causas de óbito mais frequente nos 

canídeos com neoplasias mamárias são a recorrência local (39 em 178 casos) e as 

doenças concomitantes (63 em 178 casos) (MISDORP, 2002). 

2.16. ESTUDOS EM ANDAMENTO  

 O principal objetivo dos novos estudos no campo da oncologia veterinária, tal 

como na medicina humana, é, invariavelmente, a descoberta de novos meios de 

tratamento para animais que sofram ou apresentem um elevado risco de 

desenvolver processos metastáticos, de modo a utilizá-los como adjuvantes ao 

tratamento cirúrgico (KHANNA, 2005; MISDORP, 2002). Khanna (2005) é da opinião 

que, independentemente de quão promissoras pareçam ser as novas terapêuticas 

desenvolvidas, é previsível que as células neoplásicas acabem por conseguir 

ultrapassar cada uma delas. 

 Infiltração: a invasão dos tecidos adjacentes às neoplasias mamárias inicia-se 

pela destruição da matriz extracelular, mediado por uma série de enzimas, entre elas 

as metaloproteinases (MMP). Assim, o objetivo é utilizar inibidores das MMP como a 

doxiciclina, de modo a prevenir o início do processo infiltrativo. Até a data os estudos 

desta terapêutica não têm sido bem sucedidos (KHANNA, 2005; SCHUH, 2005); 

 Sobrevivência à distância: consiste na utilização de pequenas moléculas que 

inibem os sinais de transdução dos receptores de fatores de crescimento associados 

ao desenvolvimento cancerígeno (KHANNA, 2005). É o caso do Gefitinib e do 

Erlotinib, que são agentes bloqueadores do receptor do fator de crescimento 

epidérmico que estão recentemente a ser utilizados nos tumores mamários humanos 

(FAN, 2007). 

 Angiogênese: a instalação de metástases em qualquer parte do organismo só 

é possível se for assegurado o respectivo aporte sanguíneo. Os estudos 

desenvolvidos nesta área têm como objetivo desenvolver agentes que inibam a 

formação destes novos vasos, tendo-se já observado a regressão de metástases 

cancerígenas, em cães com diferentes neoplasias, através da administração de 

péptidos anti-angiogénicos de trombospondina-1 (KHANNA, 2005). 
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3. RELATO DE CASO CLÍNICO 

 O presente trabalho relato o caso de uma cadela Pastor Alemão que atendia 

pelo nome de Laika, com aproximadamente 8 anos de idade, pesando 35,5kg, que 

foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná. A paciente 

veio até o hospital com a queixa principal sendo um nódulo mamário demonstrado 

na Figura 3. 

 

FIGURA 4. NEOPLASIA MAMÁRIA ULCERADA E ADERIDA A MUSCULATURA 

 
Fonte: Dra. Daniella Matos 2012. 

 

 Durante a anamnese, os proprietários relataram que o nódulo estava 

crescendo há um mês e, na última semana, havia dobrado de tamanho e ulcerado. A 

paciente tornou-se então mais apática, demonstrou também anorexia, normúria e 

normoquesia. 

 Durante o exame físico apresentava temperatura de 38,9°C, mucosas 

normocoradas, taquipnéia, frequência cardíaca de 112bpm e TPC menor que 2 

segundos. O escore corporal foi de 4 na escala de 9. Apresentava nódulos em 

ambas cadeias mamárias sendo que o maior mediu 22x15x10 cm. A paciente havia 

sido castrada há quatro anos. 

 Foram solicitados os exames necessários para o estadiamento da paciente, 

radiografia torácica, ultra-sonografia abdominal, hemograma, ALT, fosfatase alcalina, 

creatinina, uréia, glicose e PPT. Nos resultados da bioquímica sanguínea observou-

se aumento de fosfatase alcalina (207,0 mg/dl) e leve aumento de uréia (31,0 mg/dl). 

Nos exames de imagem não foram detectados sinais radiográficos sugestivos de 

metástase e no ultra-som foi visualizada leve esplenomegalia. 
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 Tendo em vista o resultado dos exames e a avaliação pré-anestésica a 

paciente foi encaminhada para cirurgia, a técnica escolhida foi mastectomia 

unilateral em duas etapas. Na primeira, a cadeia mamária direita foi retirada, 

indicando-se a retirada da cadeia esquerda após a cicatrização completa da ferida 

cirúrgica. 

 Durante a cirurgia foi realizada uma incisão elíptica ao redor da cadeia 

mamária direita (Figura 4), divulsão e exérese das glândulas mamárias. A margem 

profunda incluiu exérese de músculo reto e oblíquo do abdômen como demonstra a 

Figura 5. 

 

FIGURA 5: INCISÃO ELÍPTICA E EXÉRESE DE GLÂNDULAS E TUMOR. 

 

Fonte: Dra. Daniella Matos 2012. 
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FIGURA 6: MARGEM PROFUNDA COM INCISÃO DA MUSCULATURA ABDOMINAL. 

 

Fonte: Dra. Daniella Matos 2012. 

 

 Foi realizada a lavagem do campo operatório, com solução fisiológica e troca 

de material cirúrgico. Realizou-se então a síntese da parede abdominal com sutura 

contínua simples (Figura 6), walking suture para aproximação das bordas (Figura 7), 

sutura subcutânea em padrão cushing e dermorrafia com padrão sultan. 

 

FIGURA 7: SUTURA DE MUSCULATURA ABDOMINAL COM PADRÃO CONTÍNUO SIMPLES. 

 

Fonte: Dra. Daniella Matos 2012.  
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FIGURA 8: PADRÃO DE SUTURA PARA PARA APROXIMAÇÃO DAS BORDAS (WALKING 
SUTURE). 
 

Fonte: Dra. Daniella Matos 2012. 

 

 O material foi enviado ao laboratório para realização de histopatológico. Foi 

prescrito como tratamento pós operatório cefalexina (30 mg/kg, VO, BID, 10 dias), 

carprofeno (4,4 mg/kg, VO, SID, 5 dias), gabapentina (3 mg/kg, SID, 5 dias), 

ranitidina (2 mg/kg, SID, 5 dias) e tramadol (2 mg/kg, SID, 5 dias).  

 A paciente retornou nove dias após a cirurgia apresentando bom estado geral, 

a ferida cirúrgica estava cicatrizada (Figura 8), sendo completamente removida a 

sutura cutânea (Figura 09). Após constatação destes fatos, a paciente teve alta 

cirúrgica. 

 

FIGURA 9: PACIENTE CANINA EM PÓS-OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA UNILATERAL 
DIREITA, 9 DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

Fonte: Dra. Daniella Matos 
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FIGURA 10: PACIENTE CANINA COM 9 DIAS DE PÓS-OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA 
DIREITA, APÓS RETIRADA DE SUTURA CUTÂNEA. 

 

Fonte: Dra. Daniella Matos 

 

 O resultado do exame histopatológico foi de carcinossarcoma, o qual foi 

retirado com margem cirúrgica. Porém, considerando a agressividade da neoplasia 

foi indicado o retorno da paciente para reavaliação e agendamento da segunda 

etapa do tratamento cirúrgico. Após a cicatrização desta última cirurgia, seria 

indicada a quimioterapia antineoplásica. 

 O proprietário retornou 36 dias depois relatando apatia e anorexia há uma 

semana, sialorréia há cinco dias, perda de controle dos esfíncteres, dispnéia e 

alterações comportamentais. Negava êmese, convulsões ou desmaios. Durante o 

exame físico constatou-se caquexia, edema em membros pélvicos e torácicos, 

dispnéia, sialorréia intensa, ausência de movimento palpebral e sinais de intenso 

desconforto, possivelmente associados a alterações neurológicas. 

 Foi recomendado um novo estadiamento, porém o paciente teve parada 

cardiorrespiratória durante o exame radiográfico torácico, após ser constatada 

efusão pleural. Ocorreram tentativas de reanimação, porém sem sucesso. 

 O proprietário autorizou a realização de necropsia na qual foi observado os 

seguintes achados: Múltiplos nódulos em região torácica como demonstram as 

figuras 10 (A e B). Estes nódulos estavam tanto aderidos à pleura quanto aos lobos 

pulmonares (figuras 11- A e B). Foram observados também intensa efusão pleural, 

nódulo em região de serosa gástrica, possivelmente causado por implante celular 
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(figuras 14 – A e B) e nódulos em rim direito, invadindo a cortical como demonstrado 

nas figuras 12 e 13 – A e B. 

 Até o período de redação do presente trabalho, não havia sido entregue o 

laudo do exame histopatológico post morten. 

 

FIGURA 11: A E B. MÚLTIPLOS NÓDULOS ENCONTRADOS EM NECROPSIA DA REGIÃO 
TORÁCICA DE PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE CARCINOSSARCOMA DE 
MAMA 

 A  B 

Fonte: Laboratório de Patologia – UFPR 

 

FIGURA 12: A. NEOPLASIAS EM PARÊNQUIMA PULMONAR ENCONTRADAS EM NECROPSIA 
DE PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO POR CARCINOSSARCOMA DE MAMA. B. NÓDULO EM 
PARÊNQUIMA PULMONAR. 

 A  B 

Fonte: Laboratório de Patologia – UFPR 

 

FIGURA 13: NÓDULO RENAL ENCONTRADO EM NECROPSIA DE PACIENTE QUE VEIO A 
ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE CARCINOSSARCOMA DE MAMA. 
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Fonte: Laboratório de Patologia – UFPR 

 

FIGURA 14: A. NÓDULO INVADINDO O CÓRTEX RENAL EM PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO EM 
DECORRÊNCIA DE CARCINOSSARCOMA MAMÁRIO. B. FOTO APROXIMADA DA LESÃO 
INFILTRATIVA 

A B 

Fonte: Laboratório de Patologia – UFPR 

 

FIGURA 15: NÓDULO EM SEROSA GÁSTRICA (A) E EM PAREDE GÁSTRICA (B) DE PACIENTE 
QUE VEIO A ÓBITO DEVIDO AO CARCINOSSARCOMA DE MAMA 

A B 

Fonte: Laboratório de Patologia – UFPR 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A alta prevalecia de neoplasias mamárias em animais idosos relatada na 

literatura internacional por Withrow e Macewen (1996) e Morrison (1998), também foi 

constatada na casuística do Hospital Veterinário UFPR, no período de 2 de abril a 31 

de maio de 2012, onde a maioria dos pacientes tinham entre 8 e 13 anos como 

demonstra o Gráfico 01. O paciente mais novo atendido no setor de oncologia no 

período de estágio tinha 4 anos, não tendo nenhum caso em animais com poucos 

meses de idade como o relatado por Sturion et al. (1997) 

 

GRÁFICO 1 – VISUALIZAÇÃO DO NÚMERO DE ANIMAIS POR IDADE AFETADOS COM 
NEOPLASIA MAMÁRIA, ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ DE 02 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2012. 

 

 

 Assim como Hedlund (2002) e Nelson (1992) descrevem que a neoplasia 

mamária é incomum em machos, foi observado apenas um caso enquanto que 60% 

das fêmeas atendidas eram acometidas por esta doença neoplásica (Gráfico 2). 
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GRÁFICO 2 – PORCENTAGEM DE FÊMEAS COM NEOPLASIA MAMÁRIA E OUTRAS 
NEOPLASIAS ATENDIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ NO PERÍODO DE 2 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2012. 

 

 

 Todas as raças podem ser afetadas, porém foi observada uma prevalência 

maior nas raças poodle, seguido pelo Cocker Spaniel, Pinscher e os sem raça 

definida como demonstra no Gráfico 3 e conforme citado por De Nardi et al (2008). 

 

GRÁFICO 3 – RELAÇÃO DAS RAÇAS ACOMETIDAS POR NEOPLASIAS MAMÁRIAS NO 
HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ NO PERÍODO DE 2 DE 
ABRIL A 31 DE MAIO DE 2012. 
. 

 

 



63 
 

 

 

 

 A anamnese, os exames físicos e complementares foram fundamentais na 

definição do diagnóstico, estadiamento do tumor, classificação da neoplasia e 

instituição da terapia, conforme citado tanto na literatura nacional por De Nardi, et al. 

(2002), como na internacional por Morrison (1998). 

 Infelizmente os exames de fácil aquisição ao médico veterinário como o raio X 

e ultrassom não são suficientes para diagnosticar micro metástases tanto em região 

de tórax como abdominal, porem devem ser realizados antes das cirurgias para 

descartar metástases de maiores dimensões, como citado por Canola e Medeiros 

(2008). 

 Como indicam Morris e Dobson (2001) o exame histopatológico deve ser 

realizado sempre como método de eleição para o diagnóstico definitivo, assim como 

o observado no relato de caso clínico, onde no histopatológico foi identificada uma 

neoplasia de extrema malignidade e sendo assim foi indicado ao paciente 

quimioterapia antineoplasica como adjuvante ao tratamento. 

 O procedimento de eleição para o tratamento das neoplasias mamárias foi a 

cirurgia com amplas margens de segurança, como citado por Lana et al. (2007) e 

Rassnik (2007). Tomando-se todas as precauções indicadas por Farese (2008), 

Kessler (2006) e Ogilvie (2005). 

 Observou-se que tumores superiores que 3 cm de diâmetro e com presença 

de ulceração realmente revela um pior prognóstico como citado por Chun e Garrett 

(2005) tendo em vista o relato de caso descrito neste trabalho. 

 Por fim o alto índice de fêmeas acometidas por neoplasias mamárias, superior 

ao citado pela literatura internacional (WITHROW E MACEWEN, 1996), confirma a 

necessidade de o médico veterinário preocupar-se com a prevenção desta afecção. 

Os proprietários devem ser orientados sobre a importância da esterilização precoce 

como medica profilática contra a oncogênese mamária, conforme citam Paleteiro 

(1994), Morrison (1998) e Zuccari et al. (2001).  
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4. CONCLUSÃO 

Os dados coletados nesta revisão da literatura permitem concluir que: 

1) As neoplasias da glândula mamária têm grande expressão na clínica de 

pequenos animais, dada a elevada casuística do Hospital Veterinário UFPR. 

2) De maneira semelhante ao que a literatura internacional descreve, o aumento 

da prevalência das neoplasias está correlacionado com a maior longevidade 

dos cães, pois as afecções oncóticas foram mais freqüentes nos animais mais 

velhos, com 8 a 13 anos em média. 

3) As neoplasias mamárias comprometem 60% de todas as fêmeas atendidas 

no Hospital Veterinário UFPR. 

4) O desenvolvimento do tumor mamário, em cadelas, é evento já programado 

nos primeiros anos de vida, não sendo influenciado pela supressão do 

estimulo hormonal na maturidade. 

5) A OSH precoce demonstra ser o método de prevenção de eleição, tendo em 

vista que não ocorrerão as variações hormonais, durante as fases do ciclo 

estral, as quais, sem dúvidas, influenciam no desenvolvimento desses 

tumores. 

6) A exérese neoplásica com amplas margens, algumas vezes combinadas com 

a quimioterapia antineoplásica, são opções de tratamento para cães 

acometidos por neoplasias mamárias.  

7) A detecção dos receptores hormonais parece ser uma área promissora no 

tratamento de cães com tumores mamários que não respondem somente à 

técnica de mastectomia. 

8) A população deve ser conscientizada sobre medidas que podem diminuir a 

incidência de neoplasias mamárias como realizar a 

ovariosalpingohisterectomia antes do primeiro cio, não utilizar medicações 

contraceptivas e consultar o médico veterinário frequentemente.  
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9) Mesmo com diversas pesquisas sendo realizadas na área de oncologia 

veterinária, pouco ainda se sabe sobre o mecanismo e o comportamento do 

câncer. Há necessidade de pesquisas intensas nessa área a fim de 

desvendar todos os aspectos da doença neoplásica.   
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