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RESUMO 

 

 Os tumores de mama são a neoplasia com maior prevalência na cadela. Afetam 

principalmente cadelas geriátricas inteiras. Para o seu diagnóstico é importante um exame 

clínico completo, bem como exames complementares de diagnóstico, sendo a biópsia, seguida 

de avaliação histopatológica, o melhor método de diagnóstico. O tratamento de eleição 

continua a ser a cirurgia, embora existam outros tratamentos alternativos. Os objetivos deste 

trabalho são o estudo clínicopatológico de uma série consecutiva de tumores de mama de 

cadela e o valor prognóstico das variáveis estudadas.  

Integram este estudo 79 cadelas com tumores de mama, nas quais foi realizado 

tratamento cirúrgico, com posterior análise histopatológica das lesões. Foram obtidas 176 

lesões neoplásicas (38 benignas e 138 malignas) e 17 hiperplasias, avaliando-se os 

parâmetros clínicos e histopatológicos. Cinquenta e três cadelas foram seguidas num período 

máximo de 24 meses após cirurgia, de forma a serem determinadas as variáveis 

clínicopatológicas associadas à sobrevivência total e sobrevivência livre de doença. Pela 

análise estatística dos resultados, as variáveis associadas significativamente a um maior 

período de sobrevivência total e sobrevivência livre de doença foram: idade ≤9 anos, realização 

de OVH, tamanho entre 3 e 5 cm, animais em estadio clínico I e II, tipo histológico (carcinomas 

complexos), ausência de metastização ganglionar, ausência de ulceração e ausência de 

invasão estromal e vascular. Para a sobrevivência livre de doença, tumores múltiplos 

apresentaram também uma associação significativa, conferindo um melhor prognóstico.  

 

 

Palavras-chave: cadela, tumor de mama, prognóstico, sobrevivência total, sobrevivência livre 

de doença 
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ABSTRACT 

 

Mammary gland tumors are the most frequent neoplasm in female dogs. They affect 

mainly middle-aged intact bitches. Complete clinical exams, as well as complementary exams, 

are important, but the better way to obtain a diagnosis is through biopsy and histopathologycal 

exam. Surgery remains the treatment of choice, although other options are currently available. 

The goals of this paper are the clinico-pathological study of a series of consecutive canine 

mammary gland tumors and the prognostic value of the studied clinico-pathological variables.  

In this study, mammary tumors of 79 bitches were surgically removed and submited to 

histopathological analysis. One hundred and seventy six neoplastic lesions (38 benign and 138 

malignant) and 17 hyperplasias were clinically and histopathologically characterized. In order to 

investigate the variables associated with overall survival and disease-free interval, 53 bitches 

were followed for a maximum period of 24 months after surgery. Statistical analysis revealed 

that the variables significantly associated with overall survival and disease-free interval were: 

age ≤9 years, ovariohysterectomy, tumour size, clinical stage (I and II), complex carcinoma 

histological type, absence of lymph node metastases, absence of ulceration and absence of 

stromal and vascular invasion. Disease-free interval was also significantly associated with 

multiple tumors, which had better prognosis.    

 

 

Keywords: bitch, mammary tumors, prognosis, overall survival, disease-free interval 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cancro é uma doença importante em cães e gatos de qualquer idade, sendo uma das 

principais causas de morte em animais geriátricos (Reif, 2007). A sua prevalência em animais 

de companhia tem vindo a aumentar devido a diversos fatores, sendo um dos mais importantes 

o facto de estes animais viverem até idades mais avançadas (Withrow, 2007). Num estudo 

realizado por Bronson (1982), foi determinado que 45% dos cães que atingiam 10 anos, ou 

idade superior, morriam de cancro. Dos mais de 74 milhões de cães e 90 milhões de gatos nos 

Estados Unidos da América (EUA), estima-se que, em cada ano, pelo menos 4 milhões de 

cães e 4 milhões de gatos desenvolvam processos neoplásicos (Hansen e Khanna, 2004). 

 Os tumores de mama (TM) são dos tumores mais frequentes em cães (Henry, 2010), 

tendo sido propostos como modelo comparativo para o estudo do cancro de mama da mulher 

(Strandberg e Goodman, 1974; Destexhe et al., 1993). 

 

1.1. Epidemiologia 

 

1.1.1. Incidência e Prevalência 

 

Os TM constituem o segundo tipo de tumor mais frequente em cães (considerando 

ambos os sexos) (Morris e Dobson, 2001), a seguir aos tumores de pele (Queiroga e Lopes, 

2002b). Nos machos são raros (Philibert, 2001), apresentando uma incidência de 1% 

(Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 2007; Henry, 2010). Nas fêmeas são os tumores 

com maior prevalência, nas quais representam cerca de 25 a 50% do total das neoplasias 

(Philibert, 2001; Queiroga e Lopes, 2002b). 

De acordo com um estudo realizado por Dobson et al. (2002), relativo a uma população 

de cães no Reino Unido, a incidência de TM é de 205 em 100 000 cães por ano. Um outro 

estudo realizado por Egenvall et al. (2005), relativo a uma população de 80 000 cadelas na 

Suécia, estabeleceu uma incidência de 111 em 10 000 cadelas em risco. Estudos recentes 

indicam que as cadelas inteiras apresentam um risco de 25% de desenvolverem TM (Rutteman 

e Kirpensteijn, 2003). 

Na cadela cerca de 50% dos TM são malignos (Philibert, 2001; Argyle et al., 2008; 

Henry, 2010; Queiroga et al., 2010). Cadelas com TM benignos apresentam um risco 3 vezes 

superior de desenvolver neoplasias malignas (Hedlund, 2007). 
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1.1.2. Idade 

 

Os TM afetam principalmente cadelas inteiras, sendo a idade média de manifestação 

entre os 10-11 anos (Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010). A sua ocorrência é 

rara em animais com idades inferiores a 4 anos (Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 

2007), sendo aceite que a esterilização antes dos 2,5 anos produz efeito protetor contra o seu 

desenvolvimento (Henry, 2010). Após os 10 anos de idade também se verificou uma redução 

na incidência destes tumores (Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Zatloukal et al., 2005).  

Num estudo de Egenvall et al. (2005), determinou-se que a incidência de TM aumenta 

com a idade: aos 6 anos é de 1%, aumentando para 6% aos 8 anos e para 13% aos 10 anos. 

A prática de ovariohisterectomia (OVH) em cadelas jovens reduz significativamente o 

risco de desenvolvimento de TM. Apesar de comum em países como os EUA, esta prática 

ainda é reduzida em alguns países da Europa. Nestes países, o uso de progestagénios como 

método contracetivo contribui para o aumento da incidência destes tumores (Rutteman e 

Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 2007).  

Fatores como a irregularidade dos ciclos éstricos, pseudogestação, idade da cadela ao 

primeiro parto ou número e tamanho das crias não se encontram associados com o risco de 

desenvolver neoplasia mamária (Schneider, 1970; Zatloukal et al., 2005). 

 

1.1.3. Raça 

  

Os TM podem afetar qualquer raça, havendo no entanto algumas raças mais 

predispostas (Philibert, 2001). As raças puras parecem apresentar uma maior predisposição 

para o desenvolvimento desta neoplasia (Misdorp, 2002; Zatloukal et al., 2005), 

nomeadamente as raças: Caniche, Airedale Terrier, Fox Terrier, Boston Terrier, Cocker 

Spaniel, Pastor Alemão, Setter Inglês, Galgo Afegão, Beagle, Yorkshire Terrier, Pointer e 

Teckel (Philibert, 2001; Misdorp, 2002; Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Zatloukal et al., 2005; 

Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010; Sorenmo et al., 2010). As raças Collie, 

Chihuahua e Boxer foram descritas como sendo as que apresentam menores riscos de 

desenvolvimento de TM (Misdorp, 2002; Zatloukal et al., 2005). No entanto, a raça Boxer gera 

alguma controvérsia, uma vez que é referida por alguns autores como uma das raças com 

menor predisposição (Misdorp, 2002; Queiroga e Lopes, 2002a; Zatloukal et al., 2005), 

enquanto que no estudo de Moe (2001) é citada como uma das raças mais predispostas. 

Foi ainda demonstrado que as raças de grande porte têm maior probabilidade de 

desenvolver TM malignos, relativamente às de pequeno porte (Itoh et al., 2005). 
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1.2. Etiologia e Patogenia 

 

Os TM apresentam uma etiologia multifatorial, encontrando-se na sua génese fatores de 

natureza genética e hormonal, tendo sido apontados recentemente também fatores nutricionais 

(Queiroga e Lopes, 2002a), entre outros, como vírus e radiação (Misdorp, 2002).  

 

1.2.1. Fatores genéticos 

 

Como referido no ponto 1.1.3, existem raças mais predispostas ao desenvolvimento de 

TM, apresentando as raças puras maior predisposição (Misdorp, 2002). Num estudo realizado 

com fêmeas inteiras de raça Beagle, duas das famílias mostraram ter diferenças fenotípicas 

marcadas, uma suscetível e outra resistente ao desenvolvimento de TM (Schafer et al., 1998). 

As alterações na estrutura e função dos genes são importantes no desenvolvimento e 

progressão dos TM (Rutteman e Kirpensteijn, 2003). As alterações genéticas encontradas em 

TM na mulher incluem amplificação de oncogenes, inativação de genes supressores tumorais, 

mutações e translocações. Alguns oncogenes codificam fatores de crescimento e recetores de 

fatores de crescimento, promovendo o crescimento em células normais; quando amplificados 

ou sobre-expressos, contribuem para um crescimento celular descontrolado (Misdorp, 2002). 

Uma alteração frequente no cancro de mama humano é a sobre-expressão do oncogene c-

erB2 (também denominado de c-neu ou HER2), mas o seu significado na cadela não é claro. 

Apesar de detetado em TM malignos, os resultados relativos ao seu significado prognóstico 

são contraditórios (Ahern et al., 1996; Hsu et al., 2009). Recentemente, foi também verificada a 

sobre-expressão do EGFR (c-erB1 ou HER1) em 19,6 % de TM benignos e 42,2% de TM 

malignos, estando a sua expressão relacionada com a malignidade (Gama et al., 2009).  

Outra das alterações que ocorre é a inativação de genes supressores tumorais, que 

normalmente mantêm a divisão celular controlada (Rutteman e Kirpensteijn, 2003). Entre os 

genes supressores, o p53 é o mais importante (Misdorp, 2002), sendo o mais frequentemente 

mutado nos tumores de mama caninos (TMC) (Chang et al., 2010). Estudos recentes em TMC 

demonstraram que 3 em 10 (Chu et al., 1998) e 6 em 40 (Veldhoen et al., 1999) tumores 

primários apresentavam mutação no gene p53, havendo um animal com mutação na linha 

germinativa (Schafer et al., 1998; Veldhoen et al., 1999). Num outro estudo, 17% de 60 

carcinomas mamários apresentavam mutações no gene p53, associadas a um maior risco de 

recidiva e morte por TM (Lana et al., 2007). Alterações num outro gene supressor, BRCA1, 

associado ao cancro hereditário de mama da mulher (Lana et al., 2007), também foram 

documentadas em alguns estudos em TMC (Nieto et al., 2003; Sorenmo, 2003). Mutações nas 

linhas germinativas dos genes BRCA1 e BRCA2 foram encontrados em 5 a 10% dos tumores 

de mama na mulher, podendo estar também presentes em alguns casos de TMC (Martin e 



Introdução 

4 

 

Weber, 2000). Recentemente, foi estudada a expressão do gene p27 em TMC e metástases. 

Observou-se uma expressão diminuída deste gene em tumores primários, metástases 

ganglionares e êmbolos neoplásicos, indicando que alterações no gene p27 podem ter um 

papel importante na carcinogénese deste tipo de TM (Klopfleisch et al., 2010). 

Têm sido realizados estudos citogenéticos que demonstram alterações cromossómicas 

associadas com a amplificação de oncogenes e/ou deleção de genes repressores (Misdorp, 

2002). Cerca de 50 a 60% de TM malignos contêm células neoplásicas aneuploides. A 

aneuploidia é frequente em TMC, sendo mais comum (62%) em tumores malignos do que em 

benignos, encontrando-se relacionada com um mau prognóstico (Hellmén et al., 1988; 

Rutteman et al., 1988a; Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et al., 1995). Também em lesões 

benignas foram encontradas células tumorais aneuploides (15 a 25%), o que sugere que possa 

haver progressão para lesões malignas (Hellmén et al., 1988; Rutteman et al., 1988a; Pérez-

Alenza et al., 1995).  

 

1.2.2. Fatores endócrinos 

 

O desenvolvimento de TMC está sob controlo hormonal, sendo que a OVH realizada em 

idade jovem confere proteção ao desenvolvimento desta neoplasia, havendo uma proteção 

quase completa quando a esterilização ocorre antes do primeiro cio (Misdorp, 2002; Rutteman 

e Kirpensteijn, 2003). Comparando fêmeas inteiras com fêmeas esterilizadas antes do primeiro 

cio, depois do primeiro cio e depois do segundo cio, o risco de se desenvolverem TM é de 

0,05%, 8% e 26%, respetivamente (Schneider, 1970). O efeito protetor da OVH é considerado 

dependente da dose, sendo mais acentuado em cadelas com nenhuma ou mínima exposição a 

hormonas sexuais, diminuindo após os primeiros anos de vida, o que sugere que os 

acontecimentos que predispõem ao desenvolvimento de TM ocorrem em idades jovens 

(Sorenmo et al., 2010). A esterilização em idades mais tardias pode reduzir o risco de 

desenvolvimento de TM benignos, tendo pouco ou mesmo nenhum efeito no desenvolvimento 

de TM malignos (Misdorp, 2002; Lana et al., 2007). Num estudo retrospetivo com 137 cães 

com tumores mamários malignos, a esterilização até 2 anos após o desenvolvimento do tumor 

conduziu a uma taxa de sobrevivência superior do que em animais não esterilizados ou 

esterilizados 2 anos após mastectomia (Sorenmo et al., 2000). 

O papel que as hormonas hipofisárias desempenham é controverso. Estudos baseados 

na morfologia hipofisária e nos níveis séricos hormonais, concluíram que, tanto desequilíbrios 

na hormona do crescimento (GH) como na prolactina, podem estar associados à 

carcinogénese mamária na cadela. Contudo, noutros estudos nem a concentração de 

prolactina nem de GH foram significativamente diferentes em cadelas com TM quando 

comparado com cadelas controlo (Misdorp, 2002). 
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A exposição dos animais a hormonas ováricas exógenas, ou seus derivados sintéticos, 

em doses superiores às fisiológicas ou durante longos períodos de tempo, está associada a um 

maior risco de desenvolvimento de TM (Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Sorenmo et al., 2010). 

O uso de progestagénios injetáveis e orais, de forma a prevenir o estro na cadela, prática 

frequente em alguns países da Europa, aumenta ligeiramente o risco de desenvolvimento de 

TM benignos, mas não de TM malignos. Vários estudos toxicológicos têm sido realizados no 

sentido de determinar o efeito da administração de progestagénios e estrogénios em cadelas 

(Misdorp, 2002). Os estrogénios estimulam o crescimento ductal, no entanto quando 

administrados apenas dietilstilbestrol ou outro tipo de estrogénios sintéticos, não se verificou 

um aumento na incidência de TM. Por sua vez, administrações prolongadas de progestagénios 

(que estimulam o desenvolvimento alveolar) induzem hiperplasia mamária e o aparecimento de 

TM benignos, de uma forma dependente da dose. Um aumento da incidência de TM malignos 

surge quando há administração de combinações estrogénios-progestagénios ou administração 

de doses elevadas de progesterona (Misdorp, 2002; Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 

2007).  

Na cadela, a progesterona endógena, bem como os progestagénios sintéticos podem 

levar ao aumento da GH, resultando em acromegalia e/ou aumento do fator de crescimento 

tipo insulina I e II (IGF-1; IGF-2), que poderão estimular a proliferação celular (Misdorp, 2002; 

Lana et al., 2007). Pensa-se que a GH estimula a proliferação de células estaminais nas 

unidades ductolobulares terminais, sendo este um dos primeiros eventos na carcinogénese 

mamária (Misdorp, 2002).  

O crescimento de tecido mamário normal e neoplásico pode ser estimulado por 

hormonas esteroides ou por fatores de crescimento, que se ligam a recetores (ligação de alta 

afinidade) em células alvo (Misdorp, 2002; Rutteman e Kirpensteijn, 2003). Em vários estudos 

foram encontrados recetores de estrogénio (ER), progesterona (PR), prolactina (PRL-R) e 

fatores de crescimento epidérmico (EGF-R), tanto em glândulas mamárias normais como em 

glândulas mamárias neoplásicas (Rutteman et al., 1988b; Misdorp, 2002). Enquanto que em 

quase todos os TM benignos há expressão destes recetores, apenas cerca de metade dos TM 

malignos os expressam, indicando uma perda da função dos genes que codificam estes 

recetores (Rutteman e Kirpensteijn, 2003). Os ER, em alguns TM, estão envolvidos na 

iniciação e progressão neoplásica (Geraldes et al., 2000). Num estudo de Millanta et al. (2005), 

foram avaliadas, por análise imunohistoquímica, 85 lesões mamárias para a expressão de ER 

e PR. Concluiu-se que 100% do tecido normal e displásico e 95% das lesões benignas deram 

positivo para a presença de ER. Dos carcinomas invasivos, 92% apresentaram alguma 

expressão, embora apenas 62% apresentasse expressão nuclear forte. Não se verificaram 

diferenças significativas quanto à expressão de ER entre o tecido normal, displasias, lesões 

benignas e carcinomas in situ, enquanto que a expressão destes recetores em carcinomas 
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invasivos foi significativamente baixa. No mesmo estudo, a expressão de PR foi baixa tanto em 

lesões benignas como malignas, comparando com o tecido normal (Millanta et al., 2005). Num 

outro estudo de 228 TM (155 malignos e 73 benignos) avaliados por imunohistoquímica para a 

expressão de ER e PR, foram detetados um ou ambos os recetores em 76% das amostras 

(96% em benignas e 66% em malignas) (de las Mulas et al., 2005). Estes recetores não são 

frequentemente encontrados em metástases de TM (Rutteman e Kirpensteijn, 2003), sendo 

que no estudo de de las Mulas et al. (2005), em 7 casos de metastização ganglionar, tanto o 

tumor primário como a metástase foram considerados ER e PR negativos. Estes resultados 

são consistentes com o conceito de que a perda de dependência hormonal ocorre em tumores 

malignos (Geraldes et al., 2000). 

O efeito protetor de uma gravidez em idade jovem, que existe na mulher, não foi 

demonstrado na cadela (Lana et al., 2007). 

 

1.2.3. Fatores nutricionais  

 

Estudos realizados sugeriram que uma dieta rica em gorduras e a obesidade aumentam 

o risco de desenvolvimento de TM. Um estudo realizado recentemente nos EUA indica que em 

cadelas esterilizadas o risco de desenvolver TM é reduzido se estas se encontrarem magras 

aos 9-12 meses de idade (Misdorp, 2002; Lana et al., 2007). Um outro estudo em Espanha, de 

Pérez-Alenza et al. (1998), obteve resultados semelhantes, concluindo que a obesidade em 

canídeos com 1 ano de idade é um fator de risco para o desenvolvimento de TM benignos e 

malignos, independentemente da realização de OVH. Também nesse estudo se concluiu que a 

ingestão de refeições caseiras, comparando com ração comercial, estava associada a um 

aumento do risco de desenvolvimento de TM (Pérez-Alenza et al., 1998). 

 

1.2.4. Outros fatores 

 

Em estudos realizados em cadelas de raça Beagle, concluiu-se que a incidência de TM 

era a mesma em cães sujeitos a radiação (raio-X) do que em cães não sujeitos; no entanto, no 

primeiro grupo a neoplasia desenvolvia-se em idades mais jovens (Moulton et al., 1970; 

Moulton et al., 1986). 

Têm sido estudados outros fatores potencialmente envolvidos na génese e progressão 

dos TMC, como as proteínas de adesão celular (como a caderina E). Em geral, quanto mais 

indiferenciada e agressiva é a neoplasia, menor a expressão destas proteínas, que são 

expressas na glândula mamária normal (Scibelli et al., 2003; Sarli et al., 2004; Torres et al., 

2005; Gama et al., 2008a). 
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Também foram estudadas as vias apoptóticas como um fator envolvido na 

carcinogénese mamária. Num estudo recente, observou-se que os TM tinham uma elevada 

expressão de proteínas antiapoptóticas (bcl-2, bcl-Xl) e uma baixa expressão de proteínas pró-

apoptóticas (Bax, caspase 8 e 3) (Kumaraguruparan et al., 2006). Noutro estudo, foi observada 

uma maior expressão da proteína bcl-2 em TM benignos do que em malignos, tendo sido 

sugerido que esta proteína é regulada por ER (Yang et al., 2006).  

Pensa-se também que a indução da enzima ciclooxigenase-2 (COX-2) está envolvida 

na carcinogénese do TM na mulher, tendo sido realizados vários estudos no sentido de avaliar 

a sua expressão no tecido mamário canino normal, benigno e maligno. Num estudo de Dore et 

al. (2003), concluiu-se que a COX-2 não se expressava em tecidos normais, mas apresentava 

uma elevada expressão em lesões benignas (24%) e lesões malignas (56%), indicando um 

possível papel na génese tumoral. No estudo de Queiroga et al. (2007) também se concluiu 

que a expressão desta enzima era mais marcada em tumores malignos do que benignos, 

resultados indicativos de uma possível associação entre a expressão de COX-2 e a 

malignidade do tumor (Queiroga et al., 2007). 

 

1.3. Apresentação clínica 

 

Os TMC são, geralmente, achados acidentais durante o exame clínico de rotina, em 

cadelas geriátricas inteiras (Argyle et al., 2008; Henry, 2010). São facilmente destetáveis no 

exame físico, como nódulos únicos ou múltiplos, palpáveis na glândula mamária, apresentando 

aproximadamente 70% das cadelas mais do que um nódulo (Sorenmo et al., 2010). 

Deve ser obtida uma história clínica completa, onde se inclui a idade do animal, história 

reprodutiva (se foi realizada OVH e quando, data do último estro, regularidade dos ciclos 

éstricos, fase do ciclo éstrico em que se encontra, se foram administrados contracetivos), data 

de aparecimento do(s) nódulo(s) e se houve crescimento desde então (Argyle, 2004; North e 

Banks, 2009). 

A cadela tem geralmente cinco pares de glândulas mamárias, podendo cada uma 

desenvolver um ou mais tumores benignos ou malignos. Os TM podem estar associados com o 

mamilo ou, mais frequentemente, com o tecido glandular. Cerca de 65 a 70% dos TMC 

ocorrem na 4ª e 5ª glândulas mamárias (M4 e M5, respetivamente), provavelmente por 

apresentarem mais tecido glandular que as restantes (Lana et al., 2007). As glândulas 

mamárias da cadela possuem um sistema de drenagem linfática complexo: as glândulas 

torácicas drenam para os linfonodos axilares ou esternais, as glândulas inguinais drenam para 

os linfonodos inguinais e as glândulas abdominais podem drenar para qualquer um dos 

linfonodos referidos (Patsikas e Dessir, 1996). Podem estabelecer-se ainda, comunicações 
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linfáticas entre a cadeia mamária direita e esquerda, e entre glândulas adjacentes de uma 

mesma cadeia (Patsikas e Dessir, 1996; Queiroga e Lopes, 2002a; Henry, 2010). 

Regra geral, o tamanho dos tumores pode variar desde pequenos nódulos com 

diâmetro inferior a 1 cm até tumores com mais de 15 cm de diâmetro (Queiroga e Lopes, 

2002a). Geralmente, os TM benignos são pequenos (<3 cm), bem circunscritos e firmes à 

palpação (Queiroga e Lopes, 2002a; Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008). Na maioria dos 

casos, os TM malignos apresentam tamanhos superiores a 5 cm (Queiroga e Lopes, 2002a). 

Sinais clínicos de malignidade incluem um crescimento rápido e invasivo, não circunscrito, 

aderência à pele ou aos tecidos subjacentes, ulceração, inflamação, edema e aumento dos 

linfonodos regionais (Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 2007; Henry, 2010). A 

presença de um ou mais destes sinais está associado a um maior risco de malignidade, 

contudo a sua ausência não é indicativo de tumor benigno (Rutteman e Kirpensteijn, 2003). 

O animal pode ainda apresentar outros sinais clínicos como inapetência, perda de peso, 

fraqueza generalizada, bem como dispneia, tosse e claudicação, sinais que podem indicar a 

presença de metástases à distância (Argyle, 2004; Liptak, 2004; Argyle et al., 2008). 

 

1.4. Avaliação Clínica e Diagnóstico 

 

Para o diagnóstico de TMC deve ser feito um exame físico completo e exames 

complementares de diagnóstico, de modo a fazer o correto estadiamento do tumor e 

estabelecer um plano terapêutico adequado. 

Os diagnósticos diferenciais amais importantes a ter em conta em cadelas com TM são: 

lesões mamárias não neoplásicas (quistos, hiperplasias); processos inflamatórios (mastite, 

granulomas de corpo estranho); outras neoplasias, de origem epitelial ou mesenquimatosa 

(Liptak, 2004; Hedlund, 2007)  

 

1.4.1. Exame físico 

 

O exame físico deve incluir um exame geral do animal, mais especificamente a 

palpação da glândula mamária, por forma a detetar neoformações e determinar o seu tamanho, 

fixação aos tecidos adjacentes, assim como a presença de ulceração, edema e evidências de 

dor (Argyle, 2004; North e Banks, 2009). É importante que ambas as cadeias mamárias sejam 

examinadas (Queiroga e Lopes, 2002a). Os linfonodos regionais também devem ser avaliados, 

nomeadamente os axilares e inguinais, quanto ao tamanho, mobilidade e aderências (Argyle, 

2004). Um aumento dos linfonodos sublombares pode ser detetado através de um exame retal 

(Lana et al., 2007). 
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1.4.2. Hemograma, Bioquímica e Análise de urina 

 

Os resultados destes exames complementares de diagnóstico são inespecíficos no 

diagnóstico de TMC, encontrando-se na maioria das vezes normais (Morris e Dobson, 2001; 

Argyle et al., 2008). No entanto, são importantes para a identificação de problemas geriátricos 

ou síndromes paraneoplásicas existentes (Hedlund, 2007).  

Muitos doentes oncológicos apresentam uma ligeira anemia não regenerativa, 

associada à cronicidade da doença, e em TM infetados pode existir neutrofilia (Argyle, 2004). 

Num estudo de Stockhaus et al. (1999), foram encontradas várias anomalias hemostáticas em 

casos de carcinomas não tratados. Assim, trombocitose, hemorragia e aumento dos tempos de 

coagulação devem alertar o clínico para a possibilidade de coagulação intravascular 

disseminada (CID) (Argyle, 2004). 

A bioquímica sérica e análise de urina podem ser indicativas de disfunção orgânica, que 

pode ou não estar relacionada com o tumor primário (Argyle, 2004). 

 

1.4.3. Imagiologia 

 

A ecografia e a radiologia são ferramentas importantes para o correto estadiamento 

clínico da doença e para a avaliação da extensão da lesão (Queiroga e Lopes, 2002a; Argyle, 

2004). 

Radiograficamente, a glândula mamária apresenta uma opacidade semelhante à de um 

tecido mole. Quando a glândula mamária se apresenta neoplásica, na radiografia pode ser 

notado um aumento do seu tamanho e eventualmente zonas de calcificação (Kealy et al., 

2011). A nível ecográfico, a glândula mamária normal é ecogénica e homogénea. Os TM 

apresentam uma ecogenicidade variável, podendo ser observada uma extensão para os 

tecidos adjacentes em TM malignos, e ainda sombra acústica. É importante efetuar a sua 

diferenciação de mastite, na qual se observa um aumento de tamanho da glândula mamária, 

associado a perda de ecogenicidade (Mattoon e Nyland, 2004; Kealy et al., 2011). 

É necessária a realização de radiografias torácicas (projeção lateral direita e esquerda e 

projeção ventrodorsal) durante a fase de inspiração, de forma a identificar a presença de 

metástases nos pulmões e também nos linfonodos esternais (Argyle, 2004; Lana et al., 2007; 

Argyle et al., 2008). Apesar do pulmão ser o local mais comum de metastização, esta também 

pode ocorrer no fígado, osso, pâncreas, rins, ovários, uretra e linfonodos sublombares, 

esternais e pré-escapulares (Argyle, 2004; Lana et al., 2007), tendo ainda sido descrita a 

possibilidade de metastização noutros locais (Clemente et al., 2010). É também fundamental a 

realização de radiografias e ecografias abdominais para a avaliação da presença de 
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metástases nestes órgãos, bem como a avaliação dos linfonodos abdominais, especialmente 

se as glândulas M4 e M5 estão afetadas (Argyle, 2004; Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008).  

Devido à possibilidade de metastização dos ossos longos, em animais que apresentem 

claudicação ligeira a moderada, é aconselhada a realização de radiografias dos membros 

afetados (Argyle, 2004).  

 

1.4.4. Citologia Aspirativa por Agulha Fina  

 

A citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) deve ser aplicada preferencialmente a 

nódulos sólidos e não a quistos ou secreções. Pode revelar-se útil no diagnóstico se for 

observado um número suficiente de critérios de malignidade (Rutteman e Kirpensteijn, 2003). 

No entanto, existem TM malignos que não apresentam sinais claros de malignidade e TMC que 

apresentam em simultâneo, um componente benigno e maligno (Rutteman e Kirpensteijn, 

2003; Argyle et al., 2008). Assim, a CAAF é considerada um método pouco sensível na 

diferenciação entre TM malignos e benignos, apresentando uma precisão de 19% na sua 

diferenciação (Allen et al., 1986). Este facto atribui-se, em grande parte, à complexidade 

histológica que estas neoplasias apresentam, e à grande percentagem de TM que apresentam 

proliferação de células mioepiteliais e áreas de tecido cartilagíneo e ósseo, de difícil 

diagnóstico citológico (Queiroga e Lopes, 2002a).  

A CAAF é, contudo, útil para descartar outro tipo de lesões, nomeadamente lesões 

inflamatórias ou outras lesões neoplásicas (mastocitomas) (Hedlund, 2007; Argyle et al., 2008). 

Devem ser ainda efetuadas citologias de linfonodos palpáveis ou que se encontrem 

aumentados de tamanho, de forma a avaliar a existência de metastização (Rutteman e 

Kirpensteijn, 2003; Argyle et al., 2008).  

 

1.4.5. Biópsia 

 

A biópsia, pré- e pós-cirúrgica, seguida de uma avaliação histopatológica, é o melhor 

método de diagnóstico (Misdorp, 2002). É necessário ter em atenção que uma distinção pré-

cirúrgica entre um TM maligno e um TM benigno, pode não alterar a necessidade de 

intervenção cirúrgica (Lana et al., 2007). No entanto, a biopsia pré-cirúrgica é útil para 

descartar uma doença inflamatória difusa (Argyle, 2004), sendo ainda válida em casos onde o 

exame clínico deixa dúvidas quanto à possibilidade de exérese da massa ou quanto à natureza 

do processo subjacente (Rutteman e Kirpensteijn, 2003).  
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1.4.6. Histopatologia e Comportamento Biológico 

  

A análise histopatológica é essencial para o diagnóstico, fornecendo ao clínico 

informações sobre o tipo de tumor, tipo de crescimento (expansivo ou infiltrativo), confirmação 

da excisão completa e das margens de segurança da neoplasia (Rutteman e Kirpensteijn, 

2003). Permite ainda avaliar outro tipo de critérios, como a presença de necrose tumoral, e a 

avaliação do grau de malignidade do tumor (Queiroga e Lopes, 2002a).  

Os TMC constituem um grupo bastante heterogéneo em termos de morfologia e 

comportamento biológico (Gama et al., 2008b). Como referido anteriormente, cerca de 50% 

destas neoplasias são malignas (Argyle et al., 2008; Henry, 2010); no entanto, evidências 

histológicas de malignidade não implicam necessariamente uma evolução clínica desfavorável 

(Lana et al., 2007).  

No que diz respeito às características histopatológicas, foram considerados fatores de 

prognóstico: tipo de tumor, grau histológico, índice mitótico (IM), presença de necrose, invasão 

estromal e vascular, e presença de metástases nos linfonodos regionais (Goldschmidt et al., 

2011). Os TM malignos apresentam frequentemente crescimento infiltrativo para os tecidos 

adjacentes e/ou vasos sanguíneos, enquanto os benignos apresentam geralmente crescimento 

expansivo, sendo na maioria das vezes encapsulados. A ocorrência de necrose é mais 

frequente em TM malignos que em benignos (Misdorp, 2002), assim como IM elevado (Preziosi 

et al., 1995) e presença de pleomorfismo celular (Misdorp, 2002). 

A glândula mamária é uma glândula tubuloalveolar composta, caracterizada por uma 

camada de células epiteliais luminais, revestida por células mioepiteliais, envolvidas por tecido 

conjuntivo. Os tumores podem apresentar origem epitelial, mesenquimatosa ou mista, sob a 

forma benigna ou maligna. Os TM derivados de tecidos epiteliais são classificados como 

simples (constituídos unicamente por células epiteliais ou mioepiteliais) ou complexos 

(constituídos por proliferação de células epiteliais e mioepiteliais). Os tumores mistos 

caracterizam-se pela proliferação epitelial e mesenquimatosa, enquanto nos mesenquimatosos 

ocorre proliferação de células mesenquimatosas (Hellmén et al., 2000; Morris e Dobson, 2001).   

A classificação dos TM proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1999 

(Quadro 1) pretendeu estabelecer uma divisão dos tumores de acordo com o seu prognóstico 

(Misdorp et al., 1999; Rutteman e Kirpensteijn, 2003), subdividindo os carcinomas em não 

infiltrativos, complexos e simples (tubulopapilares, sólidos ou anaplásicos), numa tentativa de 

categorizar as neoplasias de acordo com o seu potencial de malignidade (Lana et al., 2007).   
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Quadro 1 - Classificação histológica de tumores de mama caninos, estabelecida pela OMS (Adaptado 
de Misdorp et al., 1999). 

Tumores Malignos Tumores Benignos 

Carcinoma não infiltrativos (in situ) Adenoma 

Carcinoma complexo Adenoma simples 

Carcinomas simples Adenoma complexo 

Carcinoma tubulopapilar Adenoma basalóide 

Carcinoma sólido Fibroadenoma 

Carcinoma anaplásico Tumor misto benigno 

Carcinomas de tipo especial Papiloma ductal 

Carcinoma de células fusiformes  

Carcinoma de células escamosas Lesões não neoplásicas 

Carcinoma mucinoso Hiperplasia ductal 

Carcinoma rico em lípidos Hiperplasia lobular 

Sarcoma Quistos 

Fibrossarcoma Ectasia ductal 

Osteossarcoma Fibrose focal 

Outros sarcomas Ginecomastia 

Carcinossarcomas  

Carcinoma ou sarcoma em tumor benigno  

 

Recentemente, Goldschmidt et al. (2011) sugeriram uma nova classificação, que integra 

os novos subtipos histológicos de TM que têm vindo a ser descritos. 

Cerca de 40 a 45% dos TM malignos são classificados como carcinomas (Hellmén et 

al., 2000), sendo mais frequentes os carcinomas simples. Os carcinomas simples dividem-se 

em três tipos, por ordem crescente de malignidade: tubulopapilares (caracterizados pela 

formação de túbulos, com ou sem projeções papilares), sólidos (formados por células dispostas 

em toalha ou cordões) e anaplásicos (constituídos por células pleomórficas, sem um padrão 

definido) (Morris e Dobson, 2001; Misdorp, 2002; Goldschmidt et al., 2011). O carcinoma in situ 

caracteriza-se pela proliferação intraductal neoplásica de células epiteliais, sem evidência de 

invasão da membrana basal (Rutteman e Kirpensteijn, 2003).  

Os carcinomas complexos distinguem-se dos simples por serem formados por uma 

componente epitelial e uma componente mioepitelial (Goldschmidt et al., 2011).  

Os carcinomas de tipo especial (carcinoma de células fusiformes, carcinoma de células 

escamosas, carcinoma mucinoso e carcinoma rico em lípidos) são pouco frequentes (Misdorp, 

2002; Goldschmidt et al., 2011). 

Os sarcomas puros (fibrossarcoma, osteossarcoma e outro tipo de sarcomas) 

constituem uma minoria (5 a 10% dos TM malignos) (Hellmén et al., 2000), não tendo uma 

origem celular totalmente esclarecida, não se sabendo se têm origem em tumores mistos 

benignos pré-existentes, em tecido mioepitelial que sofreu transformação neoplásica ou em 

tecido conjuntivo intralobular (Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 2007). Destes, os 
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fibrossarcomas e os osteossarcomas são os mais frequentes na cadela: os fibrossarcomas 

caracterizam-se pela proliferação neoplásica de fibroblastos (Misdorp, 2002), enquanto os 

osteossarcomas são constituídos pela proliferação de osteoblastos, de morfologia fusiforme ou 

poliédrica associada à formação de osso (Goldschmidt et al., 2011).  

Raramente, os TM caracterizam-se pela proliferação de um componente epitelial e 

conjuntivo malignos, sendo denominados de carcinossarcomas (por vezes denominados de 

tumores mistos malignos) (Misdorp, 2002; Lana et al., 2007; Goldschmidt et al., 2011). 

Os carcinomas ou sarcomas em tumores benignos apresentam-se como focos ou áreas 

de células atípicas, encontradas ocasionalmente em adenomas ou tumores mistos benignos. 

Aquando do exame histológico, a componente maligna pode ter substituído em grande parte a 

componente benigna (Misdorp, 2002). 

Tal como os malignos, também os TM benignos caninos podem ser constituídos por 

vários tipos de células, como as epiteliais, mioepiteliais e/ou estromais. Os adenomas 

complexos, os fibroadenomas e os tumores mistos benignos são os mais comuns, sendo os 

adenomas simples e basalóides os mais raros (Misdorp, 2002). 

Os adenomas simples são lesões nodulares não infiltrativas, bem delimitadas, formadas 

por células geralmente dispostas em padrão tubular. Os adenomas complexos apresentam 

proliferação de células epiteliais e células mioepiteliais (Goldschmidt et al., 2011). Os 

adenomas basalóides são constituídos por células epiteliais monomórficas, pequenas, com 

diferenciação epidermoide focal (Misdorp, 2002).  

O fibroadenoma consiste na proliferação epitelial e conjuntiva. O papiloma ductal 

caracteriza-se pela proliferação intraductal de estruturas papilares constituídas por células 

epiteliais em redor de um eixo de tecido conjuntivo (Misdorp, 2002). 

Os tumores mistos benignos caracterizam-se por proliferação epitelial (células luminais 

e mioepiteliais) e mesenquimatosa benigna, sendo observadas áreas de metaplasia condroide 

e/ou óssea. A origem destas neoplasias é controversa, podendo ter origem nas células 

epiteliais, mioepiteliais ou células estaminais pluripotentes (Gärtner et al., 1999; Misdorp, 2002; 

Goldschmidt et al., 2011).  

Karayannopoulou et al. (2005) aplicaram uma graduação histológica para carcinomas 

caninos baseado no método de Nottingham (Elston e Ellis, 1998), usado em Medicina Humana 

(MH). Neste estudo, foi estabelecido um grau de malignidade com base na pontuação obtida 

em três critérios: formação de túbulos, pleomorfismo nuclear e IM (Quadro 2). Cada critério 

recebe um valor de um a três, sendo a pontuação final obtida utilizada para descrever o tumor 

como bem diferenciado (grau I), moderadamente diferenciado (grau II) ou pouco diferenciado 

(grau III). Recentemente foi proposta por Goldschmidt et al. (2011) outra forma de 

categorização do grau histológico. 
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Quadro 2 - Determinação do grau histológico de malignidade do carcinoma mamário canino (Adaptado 
de Karayannopoulou et al., 2002). 

Características Pontuação 

1. Formação de túbulos: 1 ponto para formação 

evidente de túbulos; 3 pontos para poucos ou 

ausência de túbulos. 

1 2 3 

2. Índice mitótico: 1 ponto se são observadas 8 

mitoses/10 campos; 2 pontos se são observadas 9 

a 18 mitoses/10 campos; 3 pontos se são 

observadas mais de 19 mitoses/10 campos. 

1 2 3 

3. Pleomorfismo nuclear: 1 ponto se os núcleos 

forem uniformes em termos de tamanho e forma; 3 

pontos se o pleomorfismo é marcado. 

1 2 3 

Pontuação Total Grau de Malignidade 

3-5 I 

II 

III 

6-7 

8-9 

 

Assim como em estudos feitos em MH (Sorlie et al., 2003), algumas investigações 

recentes classificaram os carcinomas mamários caninos com base no seu fenótipo molecular, 

nomeadamente em carcinomas de fenótipo luminal e basal (Gama et al., 2008b; Sassi et al., 

2010), no entanto esta classificação não é consensual. 

 

1.5. Estadiamento Clínico  

 

O estadiamento clínico dos TM permite estabelecer um prognóstico e um plano de 

tratamento (Queiroga e Lopes, 2002a; Lana et al., 2007; Cassali, 2009).   

O estadiamento original foi baseado num sistema de quatro estadios (I, II, III e IV), 

desenvolvido pela OMS em 1980. Este sistema foi posteriormente modificado, sendo a 

principal diferença a adição do estadio V (Henry, 2010). A divisão em cinco estadios tem por 

base o sistema TNM (Quadro 3), em que o T se refere ao tamanho do tumor primário, o N 

indica a disseminação para os linfonodos regionais e o M indica a existência de metástases à 

distância (Argyle, 2004; Cassali, 2009). O estadiamento do tumor em animais com mais de um 

nódulo, deve ser feito com base no nódulo maior e com mais características de malignidade 

(Sorenmo et al., 2010). 

O estadiamento completo necessita não apenas de um exame minucioso do tumor 

primário, mas também de uma avaliação da existência de metástases regionais ou à distância. 

É necessário ter em conta que aproximadamente 50% dos TM malignos vão metastizar (Henry, 

2010); inclusive, neoplasias malignas que não apresentam evidências de metástases à 

distância podem desenvolver micrometástases em cerca de 50 a 70% dos casos (Rutteman e 
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Kirpensteijn, 2003), não se sabendo qual o seu impacto no prognóstico (Henry, 2010). Para a 

pesquisa de metástases ganglionares, pode ser usada a coloração de rotina hematoxilina e 

eosina (H&E), que na maioria dos casos deteta a presença de micrometástases. No entanto, a 

pesquisa imunohistoquímica de células epiteliais, usando um anticorpo antipancitoqueratina, 

detetou micrometástases em 12/131 (9,2%) linfonodos negativos com a coloração H&E (Matos 

et al., 2006). 

 

Quadro 3 - Estadiamento de TMC malignos (Adaptado de Lana et al., 2007). 

T – Tumor primário 

T1 <3 cm diâmetro máximo 

T2 3-5 cm diâmetro máximo 

T3 >5 cm diâmetro máximo 

N – Gânglios Linfáticos regionais 

N0 Sem metástases (avaliação histológica e citológica) 

N1 Presença de metástases (avaliação histológica e citológica) 

M – Metástases à distância 

M0 Sem metástases 

M1 Presença de metástases 

Estadiamento 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

IV  T N1 M0 

V  T  N M1 

       ( - qualquer) 

  

1.6. Tratamento 

 

O tratamento de eleição para os TMC continua a ser a excisão cirúrgica, exceto no caso 

do carcinoma inflamatório (ver ponto 1.8) ou quando existem metástases à distância (Lana et 

al., 2007; Cassali, 2009). 

Existem outros tratamentos alternativos como a quimioterapia, radioterapia, terapia 

hormonal e imunomoduladores, que começam a ganhar algum relevo em Medicina Veterinária 

(MV). No entanto, a sua utilização encontra-se limitada pela escassez de informação sobre os 

mesmos (Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Bergman, 2007; Lana et al., 2007). 
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1.6.1. Tratamento Cirúrgico 

 

Existe ainda bastante controvérsia quanto à técnica cirúrgica a adotar, tendo sido 

extensivamente debatidos os prós e contras da excisão radical vs. excisão local (Lana et al., 

2007; Argyle et al., 2008). No estudo de MacEwen et al. (1985), onde foi comparada a 

mastectomia simples e mastectomia radical unilateral, concluiu-se não haver diferença na taxa 

de recidiva tumoral, nem no tempo de sobrevivência. Os autores que defendem a mastectomia 

radical unilateral argumentam que este é o procedimento com maior probabilidade de remover 

todos os nódulos tumorais, reduzindo também a probabilidade de aparecimento de novas 

neoplasias, uma vez que reduz o tecido mamário em risco. Gilbertson et al. (1983), defendem 

uma cirurgia mais agressiva, com base no facto de algumas lesões benignas estarem ligadas a 

um maior risco de desenvolvimento de tumores invasivos. Também no estudo de Strattman et 

al. (2008) foi comprovado que 58% das cadelas desenvolveram um novo tumor na mesma 

cadeia mamária, após mastectomia simples. Aqueles que se opõe à mastectomia radical 

unilateral defendem que é um procedimento agressivo, uma vez que 50% dos TMC são 

benignos, podendo este procedimento ser realizado mais tarde, nos casos das cadelas (40-

50%) que apresentem histologia tumoral maligna. Argumentam ainda que uma mastectomia 

radical unilateral aumenta a morbilidade, tempo e custos do tratamento (Lana et al., 2007). 

No entanto, é consensual que o objetivo primário da cirurgia é a remoção da totalidade 

do tumor pelo procedimento mais simples (Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010). 

Uma intervenção precoce e uma excisão completa, seguidas de um exame histológico são 

essenciais (Misdorp, 2002). Em TM benignos, a exérese é curativa, no entanto é raro sabermos 

a natureza comportamental do tumor antes da cirurgia, e por isso, as neoplasias devem ser 

removidas com margens de segurança de 2 a 3 cm (Rutteman e Kirpensteijn, 2003).  

A escolha da técnica cirúrgica é geralmente determinada pelo tamanho do tumor, 

fixação aos tecidos adjacentes, número e localização das lesões e probabilidade de se 

conseguir a cura local (Misdorp, 2002; Lana et al., 2007).  

 

1.6.1.1. Técnica cirúrgica  

 

Nodulectomia: consiste na remoção de um pequeno nódulo de uma glândula mamária, 

encontrado geralmente na sua periferia (Hedlund, 2007; Argyle et al., 2008). A sua utilização 

está indicada para nódulos de tamanho reduzido (<0,5 cm), firmes, superficiais, não aderidos, 

que apresentam, na maior parte das vezes, características benignas (Lana et al., 2007). Está 

contraindicada em cadelas que apresentem lesões múltiplas ou sinais clínicos de malignidade 

(Misdorp, 2002). Após a sua exérese, o nódulo deverá ser classificado histologicamente, sendo 

ainda avaliada a completa excisão do mesmo (Kirpensteijn, 2009). No caso de uma lesão 
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benigna, mesmo uma excisão incompleta, sem margens adequadas, pode ser suficiente. No 

entanto, no caso de se tratar de uma lesão maligna, deve ser feita uma nova intervenção 

cirúrgica (Lana et al., 2007; North e Banks, 2009). 

 

Mastectomia simples: consiste na excisão de uma glândula mamária completa, estando 

indicada em nódulos com tamanho >1 cm, localizados centralmente na glândula e que 

apresentem algum grau de fixação à pele ou fáscia (Straw, 2005; Lana et al., 2007). Segundo 

Misdorp (2002), esta técnica deve ser utilizada quando o tumor se localiza na 1ª glândula 

mamária (M1), uma vez que não existem ligações linfáticas entre esta glândula e as restantes.  

 

Mastectomia regional: consiste na excisão da glândula afetada e das glândulas adjacentes, 

numa mesma região da cadeia mamária (Hedlund, 2007; Argyle et al., 2008). Esta técnica foi 

originalmente proposta, com base no conhecimento da drenagem linfática da glândula mamária 

(Straw, 2005) (abordada anteriormente), sendo indicada nos casos em que existam múltiplos 

tumores em glândulas adjacentes ou presença de tumores entre duas glândulas (Hedlund, 

2007). Com base na drenagem linfática, caso o tumor se encontre na 1ª, 2ª ou 3ª glândula 

mamária (M1, M2 e M3, respetivamente), estas devem ser removidas em bloco. No caso de o 

tumor afetar as glândulas M4 e M5 o procedimento é o mesmo, mas, neste caso, os linfonodos 

inguinais devem também ser removidos, devido à sua íntima associação anatómica, bem como 

devido à possibilidade de existirem metástases. Por sua vez, os linfonodos axilares apenas se 

removem se estiverem aumentados de tamanho ou se existirem suspeitas clínicas ou 

citológicas de malignidade (Misdorp, 2002; Lana et al., 2007; North e Banks, 2009). Estes 

linfonodos raramente se encontram envolvidos nos TMC, razão pela qual não se removem 

profilaticamente (Argyle et al., 2008). 

 

Mastectomia unilateral: consiste na remoção de uma cadeia mamária completa, de um 

mesmo lado. Está indicada quando quase todas, ou mesmo todas as glândulas mamárias 

estão afetadas (Argyle et al., 2008). Os linfonodos inguinais devem também ser removidos, 

aquando da intervenção cirúrgica (Misdorp, 2002). 

 

Mastectomia bilateral: consiste na remoção de ambas as cadeias mamárias, quando existem 

lesões em várias glândulas, em ambas as cadeias. Uma intervenção bilateral simultânea não é 

aconselhada, uma vez que dificulta ou impossibilita o encerramento da ferida cirúrgica (Straw, 

2005; Argyle et al., 2008). Caso seja necessária uma intervenção nas duas cadeias mamárias, 

recomenda-se a realização de duas mastectomias unilaterais, separadas por 3 a 4 semanas 

(Argyle et al., 2008). A mastectomia é um procedimento doloroso e dessa forma devem ser 
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administrados analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) durante vários dias 

após a intervenção (White, 2003; Hedlund, 2007).  

 

O controlo pós-cirúrgico de TM malignos deve ser efetuado 1 mês após a cirurgia e 

depois de 3 em 3 meses, durante o primeiro ano. Os tumores que apresentam um maior risco 

de recidiva são os carcinossarcomas e carcinomas anaplásicos, seguidos dos carcinomas 

simples e por último dos carcinomas complexos (Rutteman e Kirpensteijn, 2003). 

No estudo de Hermo et al. (2008), foi testada a eficácia da desmopressina (DDAVP), 

associada ao tratamento cirúrgico em cadelas com TM de estadio III e IV. Para além do efeito 

hemostático, verificou-se que a sua administração 30 minutos antes e 24 horas após a cirurgia 

produziu um aumento nos tempos de sobrevivência total e livre de doença (Hermo et al., 2008). 

 

1.6.2. Quimioterapia 

 

Apesar de utilizada frequentemente nos TM da mulher, existe pouca informação sobre a 

eficácia da quimioterapia nos TMC (Lana et al., 2007). Muitos dos protocolos usados em MV 

são extrapolados de protocolos de MH, não existindo atualmente agentes quimioterápicos 

aprovados para uso em cães. Normalmente, a dose administrada é inferior à administrada em 

humanos, uma vez que em MV, o principal objetivo é maximizar a qualidade de vida do animal 

(Paoloni e Khanna, 2008).  

A quimioterapia é recomendada em cadelas com TM agressivos, que exibam sinais de 

invasão linfática ou vascular, com elevada probabilidade de desenvolverem metástases ou 

recidivar (Argyle et al., 2008; North e Banks, 2009). Vários agentes quimioterápicos podem ser 

utilizados (paclitaxel, 5-fluoracilo (5-FU), doxorrubicina, ciclofosfamida, mitoxantrona e 

carboplatina), combinados em diferentes protocolos (Simon et al., 2006; Argyle et al., 2008). 

Com base em estudos in vitro com linhas celulares, a doxorrubicina mostrou ter 

atividade antitumoral (Sartin et al., 1993). Um estudo prospetivo comparou um grupo de 8 

cadelas às quais foi administrado pós-cirurgicamente um protocolo combinado de 

ciclofosfamida e 5-FU, com um outro grupo de 8 cadelas onde foi apenas realizada 

mastectomia. O primeiro grupo apresentou um período livre de doença superior (24 meses vs. 

2 meses) e também um tempo de sobrevivência total maior (24 meses vs. 6 meses) 

(Karayannopoulou et al., 2001). Num outro estudo dos mesmos autores, foi comparado um 

grupo de cadelas tratadas com doxorrubicina ou docetaxel, administrados após cirurgia, 

relativamente a um outro grupo tratado apenas cirurgicamente. Neste estudo não se 

verificaram diferenças significativas entre os dois grupos, tanto no tempo de sobrevivência livre 

de doença nem no tempo de sobrevivência total (Karayannopoulou et al., 2005). 
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São necessários mais estudos no sentido de apurar qual o papel da quimioterapia no 

tratamento dos TMC e identificar os agentes quimioterápicos mais adequados (Lana et al., 

2007; Henry, 2010). A heterogeneidade dos TMC dificulta a previsão do seu comportamento 

face à quimioterapia. Também o facto de nem sempre as metástases à distância terem as 

mesmas características do tumor primário, nem reagirem da mesma forma, dificulta o 

conhecimento da eficácia deste tratamento (Queiroga e Lopes, 2002a). 

 

1.6.3. Radioterapia 

 

A radioterapia é raramente usada nos TMC, não existindo informação precisa sobre o 

seu valor terapêutico (Lana et al., 2007; North e Banks, 2009). No entanto, em casos de TM 

demasiado grandes para excisão cirúrgica ou em casos onde ocorreu metastização, o seu uso 

pode tornar-se útil (Novosad, 2003; Sorenmo, 2003). Argyle (2004) refere a utilidade desta 

técnica numa situação pré-cirúrgica, para reduzir o tamanho do tumor primário. O seu papel no 

tratamento de TMC com margens cirúrgicas incompletas ainda não foi definido e os estudos 

em animais com tumores inoperáveis não apresentaram resultados credíveis quanto ao seu 

efeito paliativo (Lana et al., 2007). 

 

1.6.4. Terapia hormonal 

 

O uso de antiestrogénicos, como o tamoxifeno, foi documentado num pequeno número 

de casos clínicos, com resultados contraditórios. Num estudo de 7 cadelas com carcinoma 

mamário, 5 dos animais apresentaram respostas tumorais ao tratamento (Kitchell e Fidel, 1992 

citado em Henry, 2010). Pelo contrário, no estudo de Morris et al. (1993), onde foi administrada 

uma dose semelhante, não foram observadas respostas ao tratamento, tendo sido descritos 

vários efeitos secundários, como edema vulvar, corrimento vaginal, incontinência urinária, 

infeção do trato urinário, piómetra (em 25% dos casos) e sinais de estro (Henry, 2010).  

A utilização de Goserelina, um agonista da hormona libertadora da hormona luteinizante 

(HLHL), foi avaliada num estudo de 18 cadelas com tumores hormonodependentes, onde se 

observou algum efeito antitumoral. Não foram descritos efeitos secundários (Lombardi et al., 

1999), podendo esta hormona ser útil no tratamento dos TMC, com efeito imediato e a longo 

prazo (Sleeckx et al., 2011). Por outro lado, têm sido realizados estudos que utilizam 

antagonistas da progesterona que poderão ter efeito em TM PR-positivos (Sleeckx et al., 2011). 
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1.6.5. Imunoterapia 

 

Vários estudos têm sido levados a cabo no sentido de aumentar a atividade do sistema 

imunitário contra as células tumorais, especialmente após a exérese do tumor primário 

(Rutteman e Kirpensteijn, 2003).  

Estudos sobre a imunomodulação não específica, utilizando levamisole (Ferguson, 

1985) e Corynebacterium parvum (Cp) com bacilo Calmette-Guérin (BCG) combinados com 

cirurgia, revelaram pouca eficácia relativamente ao tratamento cirúrgico (Parodi et al., 1983). A 

OMS desenvolveu um estudo com 130 cadelas divididas em 3 grupos, às quais, após exérese 

dos tumores, foi administrado BCG (grupo 1), Cp sob a forma de vacina (grupo 2) e solução 

salina intravenosa (IV) (grupo 3), não havendo diferenças estatisticamente significativas nas 

taxas de sobrevivência entre os 3 grupos (Rutten et al., 1990). Num outro estudo, foi utilizado o 

lipossoma muramil-tripéptido fosfatidiletanolamina (L-MTP) após cirurgia, não havendo no 

entanto qualquer diferença na taxa de recorrência face ao grupo no qual foi apenas realizada 

cirurgia (Teske et al., 1998). 

 

1.7. Prognóstico 

 

Em MV é cada vez mais importante determinar o prognóstico de um animal com doença 

oncológica, de modo a ser definido o tratamento mais adequado, ou mesmo não proceder a 

qualquer tratamento (Queiroga e Lopes, 2002b). No caso da cadela com neoplasia mamária, o 

prognóstico é frequentemente definido como a percentagem de animais que sobrevivem 1 ou 2 

anos, após mastectomia (Hellmén et al., 1993; Yamagami et al., 1996a; Chang et al., 2005). No 

entanto, o tempo de sobrevivência total (ST) é um fator problemático, uma vez que é 

influenciado por causas não relacionadas com TM, pelo que alguns estudos usam a 

sobrevivência livre de doença (SLD), ou seja, consideram o tempo decorrido desde a cirurgia 

até ao aparecimento de metástases ou recidiva (Pérez-Alenza et al., 1997; Peña et al., 1998).  

Embora não seja consensual, os parâmetros clínicopatológicos e moleculares com valor 

prognóstico são: tamanho do tumor (Chang et al., 2005; de las Mulas et al., 2005), ulceração 

(Hellmén et al., 1993; Peña et al., 1998; Queiroga e Lopes, 2002b), tipo histológico (Hellmén et 

al., 1993; Chang et al., 2005), grau histológico (de las Mulas et al., 2005; Karayannopoulou et 

al., 2005), grau de invasão (Misdorp e Harp, 1976; Hellmén et al., 1993; de las Mulas et al., 

2005), metástases nos linfonodos ou à distância (Yamagami et al., 1996b; Queiroga e Lopes, 

2002b; Karayannopoulou et al., 2005), grau de diferenciação nuclear (Karayannopoulou et al., 

2005), presença de recetores hormonais (Geraldes et al., 2000; Nieto et al., 2000), SPF 

(Hellmén et al., 1993), índice de proliferação do Ki-67 (Zuccari et al., 2004), aneuploidia do 
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ADN (Hellmén et al., 1993), número de AgNORs (Bostock et al., 1992) e elevada angiogénese 

(Restucci et al., 2000). 

Relativamente ao tamanho, o estudo de Queiroga e Lopes (2002), mostrou existir uma 

associação estatisticamente significativa com a ST. TM com tamanho inferior a 3 cm 

apresentam melhor prognóstico que TM com maior tamanho (Yamagami et al., 1996b; Pérez-

Alenza et al., 1997; Philibert et al., 2003). No estudo de Sorenmo et al. (2009) observou-se que 

tumores de maior tamanho têm uma maior probabilidade de se tornarem malignos e no estudo 

de Gama (2008c) todos os TM com mais de 5 cm foram classificados como malignos. 

A ulceração cutânea ocorre frequentemente nos TMC (Pérez-Alenza, 1994). No estudo 

de Queiroga e Lopes (2002b) constatou-se que esta era exclusiva do grupo de tumores 

malignos, estando associada significativamente com a malignidade. No estudo de Hellmén et 

al. (1993), verificou-se que a ulceração cutânea está também associada à ST. TM não 

ulcerados estão associados a uma ST maior (Hellmén et al., 1993; Gama, 2008c). 

São vários os estudos que associam os sarcomas com um pior prognóstico (Misdorp et 

al., 1971; Hellmén et al., 1993). Relativamente aos carcinomas, o subtipo histológico mostrou 

ter influência na sobrevivência. Num estudo com 99 cadelas, as diagnosticadas com carcinoma 

anaplásico apresentaram uma pior sobrevivência pós-operatória (± 2,5 meses), quando 

comparado com cadelas com adenocarcinoma (± 21 meses), carcinoma sólido (± 16 meses) ou 

outros tipos de TM (± 24 meses) (Philibert et al., 2003). No estudo de Gama (2008c) observou-

se que os carcinomas complexos estavam associados com menor agressividade, quando 

comparados com carcinomas simples e carcinossarcomas, apresentando um tempo de ST 

maior. No entanto, no estudo de Queiroga e Lopes (2002b), não foi obtida qualquer associação 

estatística entre a variável tipo histológico e a ST. Neste mesmo estudo, constatou-se ainda 

que animais com TM mistos apresentavam ST superiores às dos animais com TM com 

proliferação exclusiva de células epiteliais. As células mioepiteliais parecem ter um papel 

supressor da proliferação e invasão das células tumorais (Yamagami et al., 1996b), sendo a 

componente epitelial maligna a responsável pela progressão local e sistémica (Allen e 

Mahaffey, 1989).  

O estudo de Gilbertson et al. (1983), com 158 cadelas, mostrou haver correlação entre 

o grau histológico e a SLD. TM de grau III apresentam um menor tempo de sobrevivência, 

quando comparados com TM de grau I e II (Karayannopoulou et al., 2005; Gama, 2008c). 

O grau de invasão e fixação aos tecidos é, normalmente, indicativo de mau prognóstico 

(Hellmén et al., 1993; Pérez-Alenza et al., 1997). 

A metastização dos linfonodos está associada a mau prognóstico, estando associada a 

SLD e ST baixas (Yamagami et al., 1996b; Queiroga e Lopes, 2002b; Gama, 2008c). Num 

estudo, verificou-se a morte de 86% das cadelas com metastização ganglionar, observando-se 

a morte de apenas 21% das que não apresentavam metastização (Karayannopoulou et al., 
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2005). No estudo de Gama (2008c) a ST de cadelas com metastização foi de cerca de 7 meses 

vs. 40 meses para cadelas sem metastização ganglionar. Também a presença de metástases 

à distância no momento do diagnóstico é indicativa de mau prognóstico (Yamagami et al., 

1996b), com uma sobrevivência média de 5 meses em animais com metastização vs. 28 

meses em animais sem metastização (Philibert et al., 2003).  

O IM é aceite como um bom indicador de prognóstico. Quanto ao grau de diferenciação 

celular, animais com TM de elevado pleomorfismo celular apresentaram uma menor 

sobrevivência (Queiroga e Lopes, 2002b). O mesmo se conclui no estudo de Gilbertson et al. 

(1983) em que o risco de recidiva ou desenvolver metástases foi de 90% em TM pouco 

diferenciados, 68% em TM moderadamente diferenciados e 24% em TM bem diferenciados.  

A presença de recetores hormonais é um fator de prognóstico questionável. A sua 

presença tem sido associada com TM bem diferenciados e têm sido encontrados, mais 

frequentemente, em carcinomas complexos do que em carcinomas simples (Rutteman e 

Misdorp, 1993). Um estudo de de las Mulas et al. (2005) determinou que a presença de 

recetores hormonais tem um efeito favorável na SLD. Uma baixa expressão de ER e PR foi 

encontrada em TM malignos, com pior prognóstico (Nieto et al., 2000; Chang et al., 2009).  

Quanto à SPF, o estudo de Héllmen et al. (1993) mostrou que SPF elevadas estão 

associadas a uma menor ST. No mesmo estudo, foi observado que a presença de aneuploidia 

do ADN está associada a pior prognóstico e a uma SLD inferior (Hellmén et al., 1993).  

Num estudo com 31 canídeos, o índice de proliferação do Ki-67 foi baixo em TM 

benignos, estando um elevado índice proliferativo associado a metastização e a períodos de 

ST e SLD baixos (Zuccari et al., 2004). Índices de proliferação do Ki-67 superiores a 24% foram 

associados a um menor tempo de ST (Gama, 2008c); elevados índices proliferativos parecem 

aumentar a probabilidade de desenvolvimento de metástases à distância (Peña et al., 1998). 

Também uma contagem elevada de AGNOR’s está associada a um potencial de malignidade 

elevado e por isso a um pior prognóstico (Bostock et al., 1992).  

No estudo de Restucci et al. (2000), uma densidade de microvascularização elevada foi 

observada em TM malignos, sobretudo nos que apresentam um fenótipo menos diferenciado, a 

maioria dos quais metastizaram. Estes resultados sugerem que a angiogénese está associada 

à malignidade (Restucci et al., 2000). Em vários estudos concluiu-se que a vascularização do 

tumor e a angiogénese podem ter um papel importante no processo de metastização dos TMC 

(Graham e Myers, 1999; Queiroga e Lopes, 2002b). No entanto, no estudo de Santos et al. 

(2010) não se verificou uma diferença significativa na expressão do fator de crescimento do 

endotélio vascular (VEGF) entre TM benignos e malignos. 

Outros marcadores moleculares têm sido descritos como fatores de prognóstico, 

nomeadamente a COX-2, uma vez que a sua elevada expressão está associada a mau 

prognóstico e a uma ST inferior (Millanta et al., 2006; Queiroga et al., 2010). 
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Num estudo recente de Gama et al. (2010), observou-se a expressão da citoqueratina 

CK19 em 23,5% dos TM estudados. A maior parte dos TM negativos para a expressão de 

CK19 estavam associados com características de agressividade. No entanto, apesar de 

demonstrado o seu possível papel na progressão dos TMC, a expressão da CK19 não foi 

classificada como um fator de prognóstico independente (Gama et al., 2010). 

Mais recentemente, têm sido estudados vários marcadores moleculares, como o HER2, 

em TM malignos (Ferreira et al., 2009; Hsu et al., 2009; Kim et al., 2011) e o valor prognóstico 

do BRCA1 (Nieto et al., 2003; Rivera et al., 2009). No estudo de Hsu et al. (2009), animais com 

TM malignos com sobre-expressão de HER2 apresentaram uma ST maior em comparação 

com os tinham um expressão normal desta proteína. Neste estudo, a maioria dos cães que 

morreram devido a TM eram HER2 negativos (Hsu et al., 2009). Contrariamente ao estudo de 

Hsu et al. (2009), Gama et al. (2008b), verificaram que a sobre-expressão de HER2 estava 

significativamente associada a indicadores de mau prognóstico (tamanho aumentado, grau 

histológico elevado, invasão linfovascular e aos tipos histológicos carcinoma simples e 

carcinossarcoma). No entanto, também neste estudo os TM com sobre-expressão de HER2 

apresentaram melhores tempos de ST e SLD. 

Também a expressão da caderina E apresenta valor prognóstico, estando a perda da 

sua expressão significativamente associada a parâmetros indicativos de mau prognóstico 

(Gama et al., 2008a). 

Parâmetros que parecem não se encontrar relacionados com o prognóstico, incluem: 

localização do tumor, tipo de procedimento cirúrgico e número de tumores (Schneider et al., 

1969; Misdorp e Harp, 1976; Hellmén et al., 1993; Yamagami et al., 1996a; Philibert et al., 

2003). A raça, idade e a realização de OVH no momento da cirurgia são fatores controversos.  

Apesar do efeito preventivo em animais jovens, a realização de OVH em animais 

adultos continua a ser debatida (Sorenmo et al., 2000). Existem evidências que uma grande 

percentagem de cadelas com TM apresente também alterações do útero e ovários, sendo 

assim benéfica a realização de OVH, de forma a evitar o desenvolvimento de piómetra ou 

mucómetra (Sleeckx et al., 2011). No entanto, um estudo recente de Hagman et al. (2011) 

mostrou não existir um risco maior de desenvolvimento de piómetra em cadelas com TM. Num 

estudo de 154 cadelas nas quais se realizou mastectomia e OVH, o tempo de médio de 

sobrevivência foi de 8,4 meses (Fowler et al., 1974). No entanto, estes resultados não 

demonstram qualquer tipo de vantagem quando comparados com os tempos de sobrevivência 

de 8 a 10 meses, obtidos num outro estudo, em que foi apenas realizada mastectomia (Brodey 

et al., 1983). Também o estudo de Yamagami et al. (1996a) não mostrou qualquer efeito da 

realização de OVH na progressão de TM malignos, quando realizada após exérese dos 

mesmos. Noutro estudo constatou-se ainda que a OVH não reduzia a probabilidade de 

metastização à distância, devido à escassez de recetores hormonais nas metástases (Morris et 
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al., 1998). No entanto, uma investigação mostrou aumento do tempo de sobrevivência (45% 

maior) em animais onde foi realizada OVH 2 anos antes ou no momento da mastectomia, 

comparando com cadelas onde não foi realizada esta intervenção ou se realizou 2 anos após 

mastectomia (Sorenmo et al., 2000). No estudo de Chang et al. (2005) foi demonstrado que a 

realização da OVH está associada a maior tempo de sobrevivência (pelo menos mais 2 anos) 

quando comparado com cadelas inteiras. Um quarto das cadelas com TM benignos desenvolve 

outros TM, dentro de 2 anos após mastectomia (Morris et al., 1998), podendo a OVH ajudar na 

prevenção do desenvolvimento de TM subsequentes (North e Banks, 2009).  

Relativamente à raça, um estudo demonstrou que cadelas de raça pequena 

apresentavam uma ST maior, caracterizando-se por uma maior incidência de TM benignos 

(Itoh et al., 2005). Por outro lado, noutro estudo, a raça e o peso não influenciaram a ST 

(Philibert et al., 2003). 

Quanto à idade, há estudos que demonstram estar associada a uma pior ST (Hellmén 

et al., 1993; Peña et al., 1998), enquanto outros revelaram não existir qualquer associação 

entre a idade e a ST (Queiroga e Lopes, 2002b; Philibert et al., 2003; Chang et al., 2005; 

Matos, 2007; Gama, 2008c). 

 

1.8. Carcinoma Inflamatório 

 

O carcinoma inflamatório (CI) é uma das neoplasias mais agressivas na cadela 

(Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Lana et al., 2007), na qual representa cerca de 7,6% do total 

dos TM (Pérez-Alenza et al., 2001). É uma entidade clínica distinta, tendo sido descritas duas 

apresentações: CI primário (quando se desenvolve num animal sem história de TM) ou CI 

secundário (em cadelas previamente diagnosticadas com TM), sendo o CI primário mais 

agressivo (Pérez-Alenza et al., 2001; Misdorp, 2002; Clemente et al., 2009). 

O CI ocorre geralmente na fase lútea do ciclo reprodutivo, quando a concentração de 

progesterona está no seu valor máximo, sugerindo a existência de um papel hormonal no seu 

desenvolvimento (Pérez-Alenza et al., 2001; Peña et al., 2003a). Num estudo observou-se que 

71,4% dos CI eram PR positivos e quase todos ER negativos, o que está em concordância com 

o descrito anteriormente para TM malignos (Peña et al., 2003b). 

Os sinais clínicos mais comuns do CI são: crescimento rápido, edema, eritema, 

ulceração, dor, encontrando-se as glândulas mamárias firmes e quentes, podendo afetar uma 

ou ambas as cadeias mamárias (Pérez-Alenza et al., 2001; Marconato et al., 2009; Souza et 

al., 2009; Clemente et al., 2010). Pode também ocorrer linfedema extenso de um ou vários 

membros, devido à oclusão dos vasos linfáticos afetados (Goldschmidt et al., 2011). O 

aparecimento de CID é frequente em animais afetados (North e Banks, 2009). É localmente 
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invasivo e pode ser muitas vezes diagnosticado como dermatite ou mastite devido à natureza 

macroscópica das lesões (Pérez-Alenza et al., 2001).  

Histologicamente, o CI apresenta um grau de malignidade elevado, sendo a sua 

característica principal a invasão dos vasos linfáticos da derme por êmbolos neoplásicos 

(Pérez-Alenza et al., 2001; Peña et al., 2003b; Marconato et al., 2009; Souza et al., 2009; 

Goldschmidt et al., 2011). São frequentemente observados glóbulos de lípidos no citoplasma, 

que poderão estar relacionados com a secreção de hormonas esteroides (Pérez-Alenza et al., 

2001; Peña et al., 2003b). Embora a maioria dos CI sejam carcinomas anaplásicos (Sorenmo, 

2003; Marconato et al., 2009; Souza et al., 2009), foram identificados vários tipos histológicos 

como carcinoma tubular, sólido ou carcinossarcomas (Pérez-Alenza et al., 2001; Peña et al., 

2003b).  

No momento do diagnóstico, o animal geralmente já apresenta metástases (Clemente et 

al., 2010), principalmente nos linfonodos regionais e pulmão (Pérez-Alenza et al., 2001; Souza 

et al., 2009). No entanto, no estudo de Clemente et al. (2010), foi observada maior incidência 

de metástases na bexiga e no trato reprodutivo (ovários, útero e vagina) e menor incidência no 

pulmão, fígado, rins e osso. 

O tratamento do CI é geralmente paliativo e, devido à sua natureza invasiva, o 

tratamento cirúrgico não é aconselhado (Pérez-Alenza et al., 2001), havendo benefício na 

utilização de terapias adjuvantes (Clemente et al., 2009; Souza et al., 2009). No estudo de 

Clemente et al. (2009) foi usada uma combinação de mitoxantrona e vincristina, verificando-se 

um aumento na ST e apenas ligeiros efeitos secundários. Um outro protocolo de quimioterapia 

foi utilizado no estudo de Souza et al. (2009): a combinação de ciclofosfamida e doxorrubicina, 

com ou sem 5-FU, levou ao aparecimento de efeitos secundários graves, não tendo sido 

possível determinar a eficácia deste protocolo. O uso de inibidores da COX-2 tem sido descrito 

como parte do tratamento do CI (Clemente et al., 2009; Souza et al., 2009). No estudo de 

Souza et al. (2009), foram tratadas algumas cadelas com CI apenas com piroxicam, 

verificando-se uma melhoria na qualidade de vida e aumento da ST, quando comparados com 

animais nos quais foi utilizada quimioterapia (Souza et al., 2009). De facto, observou-se maior 

expressão de COX-2 no CI que nos restantes TM malignos (Queiroga et al., 2005a)  

O CI é caracterizado por ter um curso clínico fatal e uma taxa de sobrevivência baixa, 

ou seja, encontra-se associado a um mau prognóstico (Pérez-Alenza et al., 2001; Queiroga et 

al., 2005a), apresentando as cadelas com CI uma ST média de 60 dias após o diagnóstico 

(Marconato et al., 2009). (Bronson, 1982; MacEwen et al., 1985; Morris et al., 1993; Moe, 2001; 

Dobson et al., 2002; Dore et al., 2003; Egenvall et al., 2005; Stratmann et al., 2008; Sorenmo et 

al., 2009; Santos et al., 2010; Hagman et al., 2011) 

 



Objetivos 

26 

 

2. OBJETIVOS  

 

Foi objetivo deste trabalho o estudo clínicopatológico de uma série consecutiva de 

tumores de mama de cadela observados no Hospital Veterinário do Baixo Vouga (HVBV), entre 

1 de janeiro de 2006 e 31 de julho de 2011. Nesse sentido, foram avaliados diversos 

parâmetros clínicos e patológicos relativamente ao seu valor prognóstico, através do estudo da 

sobrevivência total e livre de doença, sendo os resultados discutidos em relação ao descrito na 

literatura.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais admitidos ao estudo 

 

Foram admitidas para este estudo todas as cadelas que se apresentaram ao HVBV com 

suspeita de TM entre 1 de janeiro de 2006 e 31 de julho de 2011, nas quais foi realizada 

intervenção cirúrgica (nodulectomia ou mastectomia) com posterior análise histopatológica das 

lesões (n=79). 

 

3.2. Parâmetros clínicopatológicos avaliados 

 

Os parâmetros clínicos em estudo foram: raça, idade ao diagnóstico, peso, história 

reprodutiva (inteira; ovariohisterectomizada antes, durante ou após cirurgia; administração de 

contracetivos), características dos nódulos (tamanho, localização e ulceração cutânea) e 

avaliação de exames complementares (radiografias torácicas, ecografia abdominal, 

hemograma e bioquímica). De referir que para o tamanho do nódulo foi considerado o maior 

diâmetro, tendo sido esta variável categorizada em 3 grupos, segundo o sistema TNM da OMS 

(Owen, 1980): nódulos com menos de 3 cm, nódulos com 3 a 5 cm e nódulos com mais de 5 

cm. Relativamente ao peso, os animais foram agrupados de acordo com a Fédéracion 

Cynologique Internationale (FCI) em raças pequenas (˂10 kg), raças médias (10 a 23 kg) e 

raças grandes (˃23 kg) (Matos, 2007). 

Todos os tumores foram enviados para análise histopatológica para o laboratório GRAM 

ou para o laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da UTAD (LHAP-UTAD). O material 

foi enviado em formol a 10%, incluído em parafina e processado segundo o processamento de 

rotina para microscopia de luz, procedendo-se ao seu diagnóstico de acordo com a 

classificação proposta pela OMS para tumores de mama de cadela (Misdorp et al., 1999). 

Neste estudo foram consideradas as seguintes características histopatológicas: tipo 

histológico, necrose intratumoral (presente vs. ausente), tipo de crescimento (infiltrativo vs. 

expansivo), infiltrado inflamatório (ausente, escasso, moderado ou abundante), invasão 

estromal (presente vs. ausente), invasão vascular (presente vs. ausente), IM (de acordo com 

Karayannopoulou et. al, 2005) e metastização dos linfonodos (presente vs. ausente).  

O estadiamento clínico dos TM foi feito com base no sistema TNM modificado da OMS 

(Owen, 1980; Lana et al., 2007), citado anteriormente no ponto 1.5. Para as cadelas com mais 

de um nódulo, foi escolhido o nódulo maior com mais características de malignidade. 
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3.3. Avaliação do tipo de tratamento 

 

Foi recolhida informação sobre o tipo de cirurgia efetuado (nodulectomia, mastectomia 

regional, mastectomia unilateral, mastectomia simples) e se, para além deste, também se 

optou por realizar tratamento adjuvante. 

 

3.4. Avaliação da sobrevivência livre de doença (SLD) e sobrevivência total (ST) 

 

O seguimento clínico foi possível em 53 cadelas com TM malignos, durante um período 

máximo de 24 meses, tendo sido efetuado a partir de informações adquiridas através dos 

médicos veterinários do HVBV ou por contacto telefónico com o proprietário. Relativamente às 

restantes cadelas, o seguimento não foi possível devido a vários fatores: morte após cirurgia, 

não comparecimento às consultas e, em casos mais antigos, falta de registos médicos. 

A SLD foi considerada como o tempo (em meses) desde a cirurgia até ao momento em 

que surgiram recidivas ou metastização. A ST foi considerada como o tempo (em meses) 

desde a cirurgia até à morte do animal.  

 

3.5. Análise dos resultados 

 

 Para a análise estatística das variáveis estudadas, procedeu-se à sua categorização, 

sendo comparadas através da utilização do teste do Qui-quadrado e do teste exato de Fisher 

(two-sided).  

 Para a avaliação do efeito das variáveis estudadas no prognóstico, foram feitas curvas 

de sobrevivência através do método de Kaplan-Meier, comparadas usando o teste de log-rank. 

Para o estudo da ST e SLD, os animais foram censurados quando: morreram por causas não 

relacionadas com neoplasia mamária, se perderam para seguimento, se encontravam vivos ou 

livres de doença 2 anos após cirurgia ou se encontravam ainda no período de seguimento no 

fim deste estudo. 

 Todas as análises foram efetuadas utilizando a versão 19.0 do software SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences). Valores de P˂0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.     
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Avaliação clínica 

 

As características clínicas dos tumores avaliados encontram-se no Quadro 4. 

A informação clínica sobre a raça do animal foi possível em 78 casos. Das cadelas 

incluídas neste estudo, as raças mais afetadas foram: sem raça definida (SRD) (n=23, 29,5%), 

Boxer (n=12, 15,4%), Caniche (n=8, 10,3%), Cocker Spaniel (n=7, 9%) e Labrador Retriever 

(n=5, 6,4%). As restantes raças, com menor expressão, foram agrupadas como outras raças 

(n=23, 29,5%). 

Relativamente à idade, foi possível obter esta informação em 74 cadelas. A idade média 

dos animais, ao diagnóstico, foi 9,4 ± 2,6 anos (intervalo de idades entre 3 e 17 anos). Desta 

forma, dividiram-se as cadelas em dois grupos: ≤ 9 anos (n=37, 50%) e ˃ 9 anos (n=37, 50%).   

Foi possível obter informação sobre o peso em 58 cadelas, as quais foram divididas em 

três grupos: ˂ 10 kg (n=19, 32,8%), 10 a 23 kg (n=19, 32,8%) e ˃ 23 kg (n=20, 34,5%). 

 A informação referente à história reprodutiva, sobre a realização ou não de OVH, foi 

possível em 63 casos, enquanto sobre a administração de contracetivos, foi possível em 59 

casos. Na maioria das cadelas, a OVH foi realizada juntamente com a cirurgia para exérese 

dos TM (n=44, 69,8%). Em 13 cadelas (20,6%) não se realizou OVH, em 5 (7,9%) a 

esterilização foi realizada antes do desenvolvimento de TM e apenas num caso (1,6%) a OVH 

foi realizada após a exérese cirúrgica. Em 8 cadelas (13,6%) foi realizada contraceção, tendo 

todas elas desenvolvido TM malignos. Nas restantes (n=51; 86,4%) nunca foram administrados 

contracetivos. 

 

 
Figura 1 – Cadela com tumor de mama na M3, aspeto 
macroscópico (foto gentilmente cedida pelo HVBV). 

 
Figura 2 - Tumor de mama, aspeto macroscópico 

(foto gentilmente cedida pelo HVBV). 

 

 Quanto ao tamanho dos nódulos, esta informação estava disponível em 71 cadelas. 

Uma vez que várias cadelas apresentavam mais do que um nódulo, obteve-se um total de 111 

nódulos (n=111). O tamanho médio obtido foi 3 ± 2,5 cm, variando o tamanho entre 0,2 cm e 
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13,5 cm. 66 nódulos (59,5%) apresentaram tamanho inferior a 3 cm, 24 (21,6%) apresentaram 

3 a 5 cm de diâmetro, inclusive, e 21 (18,9%) apresentaram um tamanho superior a 5 cm. 

Foi possível saber a localização de 83 lesões (n=83): 54 (65,1%) encontravam-se nas 

glândulas caudais (abdominal caudal e inguinal – M4 e M5), 17 (20,5%) nas glândulas craniais 

(torácicas – M1 e M2) e 12 (14,5%) na glândula média (abdominal cranial – M3) (Figuras 1 e 2). 

  

Quadro 4 - Frequências observadas relativamente aos parâmetros clínicos. 

Parâmetro clínico 
Frequência 

n (%) 

Raça (n=78)  

SRD (sem raça definida) 23 (29,5%) 

Boxer 12 (15,4%) 

Caniche 8 (10,3%) 

Cocker Spaniel 7 (9%) 

Labrador Retriever 5 (6,4%) 

Outras raças 23 (29,5%) 

Idade (n=74)  

≤9 anos 37 (50%) 

˃9 anos 37 (50%) 

Peso (n=58)  

˂10 kg 19 (32,8%) 

10 a 23 kg 19 (32,8%) 

˃23 kg 20 (34,5%) 

Ovariohisterectomia (n=63)  

Não 13 (20,6%) 

Sim, antes do desenvolvimento de tumores 5 (7,9%) 

Sim, juntamente com a cirurgia 44 (69,8%) 

Sim, após cirurgia 1 (1,6%) 

Contraceção (n=59)  

Sim 8 (13,6%) 

Não 51 (86,4%) 

Tamanho dos nódulos (n=111)  

<3 cm 66 (59,5%) 

3 a 5 cm 24 (21,6%) 

>5 cm 21 (18,9%) 

Localização (n=83)  

Glândulas craniais (torácicas) 17 (20,5%) 

Glândula média (abdominal cranial) 12 (14,5%) 

Glândulas caudais (abdominal caudal e inguinal) 54 (65,1%) 

Ulceração cutânea (n=79)  

Não 62 (78,5%) 

Sim 17 (21,5%) 
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Relativamente à ulceração cutânea, foi possível a sua avaliação em todas as cadelas 

(n=79), tendo-se verificado que a maioria não apresentava ulceração (n=62, 78,5%). 

Na avaliação dos exames complementares (Quadro 5), obteve-se informação sobre 

radiografias torácicas em 57 casos, sobre ecografia abdominal em 53 casos, sobre o 

hemograma em 56 casos e sobre bioquímica sérica em 57 casos. Quanto à avaliação 

radiográfica, a maioria das cadelas não apresentavam alterações (n=54, 94,7%), apresentando 

1 (1,8%) suspeita de metastização pulmonar e 2 (3,5%) alterações não relacionadas. Em 

relação à ecografia abdominal, 43 cadelas (81,1%) não apresentaram alterações, 7 (13,2%) 

apresentaram alterações a nível do aparelho reprodutor (piómetra, quistos ováricos, 

endometrite quística e ovários aumentados de tamanho) e 2 cadelas (3,8%) apresentaram 

alterações de ecogenicidade hepática. Relativamente ao hemograma, 40 (71,4%) cadelas não 

apresentaram alterações, em 2 (3,6%) verificaram-se apenas alterações eritrocitárias (na 

maioria uma diminuição do hematócrito e/ou hemoglobina), em 4 (7,1%) verificaram-se apenas 

alterações a nível do leucograma (entre elas, neutrofilia e monocitose) e em 3 (5,4%) 

verificaram-se alterações a nível das plaquetas (mais concretamente trombocitose).  

 
Quadro 5 - Frequências observadas relativamente aos exames complementares efetuados. 

Exames complementares 
Frequência 

n (%) 

Radiografias torácicas (n=57)  

Normal 54 (94,7%) 

Metastização pulmonar 1 (1,8%) 

Outras alterações 2 (3,5%) 

Ecografia (n=53)  

Normal 43 (81,1%) 

Alterações no aparelho reprodutor 7 (13,2%) 

Alterações hepáticas 2 (3,8%) 

Outras alterações 1 (1,9%) 

Hemograma (n=56)  

Normal 40 (71,4%) 

Alterações no eritrograma 2 (3,6%) 

Alterações no leucograma 4 (7,1%) 

Alterações das plaquetas 3 (5,4%) 

Mais do que uma alteração 7 (12,5%) 

Bioquímica (n=57)  

Normal 42 (73,7%) 

Alterações nas enzimas hepáticas 8 (14%) 

Alterações renais 2 (3,5%) 

Alterações nas proteínas séricas 1 (1,8%) 

Mais do que uma alteração 3 (5,3%) 

Outras alterações 1 (1,8%) 
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 As análises bioquímicas estavam normais em 42 (73,7%) cadelas, em 8 (14%) 

apresentavam apenas alterações nas enzimas hepáticas (aumento da fosfatase alcalina e da 

alanina aminotransferase), 2 (3,5%) apresentavam apenas alterações renais (aumento da ureia 

e creatinina) e num caso (1,8%) observaram-se alterações nas proteínas séricas (aumento das 

proteínas totais e albumina). 

 

4.2. Avaliação histopatológica 

 

As características histopatológicas dos TM estudados encontram-se no Quadro 6. 

Os TM que integraram este estudo foram divididos em benignos e malignos, de acordo 

com a classificação da OMS. O diagnóstico revelou 176 lesões neoplásicas, das quais 38 

(21,6%) eram benignas e 138 (78,4%) malignas. Foram ainda observadas, em alguns casos, 

alterações hiperplásicas da glândula mamária (n=17). Estes valores encontram-se 

representados na Figura 3.  

Dos TM benignos, 14 (8%) eram tumores mistos benignos, 11 (6,3%) eram papilomas 

ductais, 10 (5,7%) eram adenomas complexos e 3 (1,7%) eram adenomas simples. Dos TM 

malignos, a maioria eram carcinomas 

complexos (n=55, 31,3%), seguidos de 

carcinomas tubulopapilares (n=43, 24,4%) e de 

carcinomas em tumores benignos (n=12, 6,8%). 

Os restantes tipos histológicos observados 

encontram-se no Quadro 6.  

Das 79 cadelas integrantes neste estudo, 

40 (50,6%) apresentaram mais do que uma 

lesão neoplásica (múltiplos) e 39 (49,4%) apresentaram apenas um tipo histológico (únicos). 

 Das 176 lesões encontradas, na maioria dos casos não se verificou a existência de 

necrose (n=130, 73,9%). Relativamente à invasão estromal (Figura 4), verificou-se estar 

presente em 41 casos (23,3%) e ausente nos restantes 135 (76,7%). Em relação à invasão 

vascular (Figura 5), a maioria não apresentava este tipo de invasão (n=166, 94,3%). 

 A presença de infiltrado inflamatório foi determinada em 169 lesões, das quais 127 

(75,1%) não apresentavam infiltrado inflamatório, 9 (5,3%) apresentavam pouco infiltrado 

inflamatório, 9 (5,3%) apresentavam infiltrado inflamatório moderado e 24 (14,2%) 

apresentavam abundante infiltrado inflamatório. Relativamente ao tipo de células encontradas, 

a maioria apresentava um infiltrado inflamatório misto (n=17, 42,5%), seguido de infiltrado 

inflamatório linfoplasmocitário (n=14, 35%). Em 9 (22,5%) casos observou-se um infiltrado 

inflamatório de macrófagos. 

Figura 3 - Número de tumores benignos, malignos 
e hiperplasias observados. 
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Relativamente ao tipo de crescimento (n=193), verificou-se que na maioria dos casos o 

crescimento era de tipo expansivo (n=180, 93,3%), sendo em 13 (6,7%) infiltrativo. 

 Foi também avaliado o IM (Figura 6) em 46 cadelas, das quais 13 (28,3%) 

apresentavam um IM baixo, 19 (41,3%) apresentavam um IM moderado e 14 (30,4%) 

apresentavam um IM elevado. 

 A avaliação da metastização ganglionar (Figura 7) foi possível em 49 cadelas, 

verificando-se que não houve metastização dos gânglios linfáticos em 39 (79,6%) casos, 

ocorrendo metastização ganglionar em 10 (20,4%) casos. 

 
Quadro 6 - Frequências observadas relativamente aos parâmetros histopatológicos. 

Parâmetro histopatológico Frequência [n (%)] 

Tipo histológico (n=193)  

Tumores benignos (n=38)  

Tumor misto benigno 14 (8%) 

Papiloma ductal 11 (6,3%) 

Adenoma complexo 10 (5,7%) 

Adenoma simples 3 (1,7%) 

Tumores malignos (n=138)  

Carcinoma complexo 55 (31,3%) 

Carcinoma tubulo-papilar 43 (24,4%) 

Carcinoma em tumor benigno 12 (6,8%) 

Carcinoma in situ 8 (4,5%) 

Carcinossarcoma 8 (4,5%) 

Carcinoma sólido 5 (2,8%) 

Carcinoma das células escamosas 2 (1,1%) 

Carcinoma anaplásico 2 (1,1%) 

Carcinoma mucinoso 1 (0,6%) 

Osteossarcoma 1 (0,6%) 

Osteocondrossarcoma 1 (0,6%) 

Hiperplasias (n=17)  

Hiperplasia lobular 9 (52,9%) 

Hiperplasia ductal 4 (23,5%) 

Hiperplasia atípica 2 (11,8%) 

Hiperplasia secretora 1 (5,9%) 

Hiperplasia fibroadenomatosa 1 (5,9%) 

Único vs. Múltiplo (n=79)  

Múltiplos 40 (50,6%) 

Únicos 39 (49,4%) 

Necrose (n=176)  

Ausente 130 (73,9%) 

Presente 46 (26,1%) 

Tipo de crescimento (n=193)  

Expansivo 180 (93,3%) 

Infiltrativo 13 (6,7%) 
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Quadro 6 - Frequências observadas relativamente aos parâmetros histopatológicos (continuação). 

Parâmetro histopatológico Frequência [n (%)] 

Infiltrado inflamatório (n=169)  

Ausente 127 (75,1%) 

Pouco 9 (5,3%) 

Moderado 9 (5,3%) 

Abundante 24 (14,2%) 

Invasão estromal (n=176)  

Ausente 135 (76,7%) 

Presente 41 (23,3%) 

Invasão vascular (n=176)  

Ausente 166 (94,3%) 

Presente 10 (5,7%) 

Índice Mitótico (n=46)  

Baixo 13 (28,3%) 

Moderado 19 (41,3%) 

Elevado 14 (30,4%) 

Metastização ganglionar (n=49)  

Não 39 (79,6%) 

Sim 10 (20,4%) 

 

 
Figura 4 - Carcinoma tubulopapilar com 

invasão estromal. H&E, obj. 10x. 

 
Figura 5 - Carcinoma tubulopapilar: êmbolos 
neoplásicos intravasculares. H&E, obj. 20x. 

 
Figura 6 - Carcinoma tubulopapilar invasor 

caracterizado por IM elevado. H&E, obj. 20x. 

 
Figura 7 - Metástase ganglionar de carcinoma 

mamário. H&E, obj. 10x. 
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4.3. Estadiamento clínico 

 

Foi possível determinar o estadio clínico em 29 das 79 cadelas (Quadro 7). A maioria 

encontrava-se em estadio I (n=10, 34,5%), seguido do estadio II (n=8, 27,6%), do estadio IV 

(n=6, 20,7%) e do estadio III (n=4, 13,8%). Apenas 1 cadela (3,4%) estava em estadio V. 

 

Quadro 7 - Frequências observadas relativamente ao estadio clínico. 

Estadio clínico (n=29) 
Frequência 

n (%) 

Estadio I 10 (34,5%) 

Estadio II 8 (27,6%) 

Estadio III 4 (13,8%) 

Estadio IV 6 (20,7%) 

Estadio V 1 (3,4%) 

 

4.4. Avaliação do tratamento 

 

Os dados obtidos relativamente ao tratamento efetuado em cada animal encontram-se 

descritos no Quadro 8. A avaliação do tipo de cirurgia efetuada foi possível em 70 casos. Em 

25 cadelas (35,7%) foi realizada mastectomia regional, em 15 (21,4%) optou-se por 

mastectomia unilateral, em 10 (14,3%) foi realizada mastectomia simples, em apenas 3 (4,3%) 

foi efetuada nodulectomia e em 17 (24,3%) optou-se por uma combinação de várias técnicas 

cirúrgicas.  

 

Quadro 8 - Frequências observadas relativamente ao tipo de tratamento realizado. 

Tipo de tratamento 
Frequência 

n (%) 

Tratamento cirúrgico (n=70)  

Mastectomia regional 25 (35,7%) 

Mastectomia unilateral 15 (21,4%) 

Mastectomia simples 10 (14,3%) 

Nodulectomia 3 (4,3%) 

Combinação de técnicas cirúrgicas 17 (24,3%) 

Quimioterapia (n=57)  

Sim 2 (3,5%) 

Não 55 (96,5%) 

 

Relativamente à realização de tratamentos adjuvantes, nomeadamente quimioterapia, 

foi possível a sua avaliação em 57 cadelas. Verificou-se que na maior parte dos casos não foi 

realizada, tendo-se optado apenas pelo tratamento cirúrgico (n=55, 96,5%). Em 2 animais 

(3,5%) foi realizada quimioterapia, em ambas utilizando como agente quimioterápico a 
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doxorrubicina. O protocolo utilizado consistiu em 5 a 30 mg/m2 (animais com mais de 10 kg) ou 

1 mg/kg (animais com menos de 10 kg), IV, cada 3 semanas, durante 5-6 tratamentos. 

 

4.5. Análise estatística 

 

 Nos Quadros 9 e 10 encontram-se as diferenças observadas para os parâmetros 

clínicos, parâmetros histopatológicos, respetivamente, entre tumores benignos e hiperplasias 

comparativamente com tumores malignos. 

 

Quadro 9 - Diferenças nos parâmetros clínicos entre tumores benignos e hiperplasias comparativamente a 
tumores malignos. 

Parâmetro Clínico 
Hiperplasias e 

Benignos [n (%)] 

Malignos 
[n (%)] P 

Raça (n=78)    

SRD 3 (13%) 20 (87%) 

0,793 

Boxer 1 (8,3%) 11 (91,7%) 

Caniche 0 (0%) 8 (100%) 

Cocker Spaniel 0 (0%) 7 (100%) 

Labrador Retriever 1 (20%) 4 (80%) 

Outras 3 (13%) 20 (87%) 

Idade (n=74)    

≤9 anos 4 (10,8%) 33 (89,2%) 
0,337 

˃9 anos 2 (5,4%) 35 (94,6%) 

Peso (n=58)    

˂10 kg 2 (10,5%) 17 (89,5%) 

0,863 10 a 23 kg 1 (5,3%) 18 (94,7%) 

˃23 kg 3 (15%) 17 (85%) 

Ovariohisterectomia (n=63)    

Não 1 (7,7%) 12 (92,3%) 

1 Sim, antes da cirurgia 1 (20%) 4 (80%) 

Sim, durante ou após cirurgia 5 (11,1%) 40 (88,9%) 

Contraceção (n=59)    

Não 6 (11,8%) 45 (88,2%) 
0,4 

Sim 0 (0%) 8 (100%) 

Tamanho (n=111)    

˂3 cm 14 (21,2,%) 52 (78,8%) 

0,190 3 a 5 cm 3 (12,5%) 21 (87,5%) 

˃5 cm 1 (4,8%) 20 (95,2%) 

Localização (n=83)    

Glândulas craniais 4 (23,5%) 13 (76,5%) 

0,829 Glândula média 2 (16,7%) 10 (83,3%) 

Glândulas caudais 8 (14,8%) 46 (85,2%) 

Ulceração (n=79)    

Não 7 (11,3%) 55 (88,7%) 
0,450 

Sim 1 (5,9%) 16 (94,1%) 
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 Para a análise estatística da raça, idade, peso, OVH, contraceção, ulceração, único vs. 

múltiplo e metastização dos linfonodos, foi selecionado para cada cadela o tumor mais 

agressivo. Desta forma, 2 cadelas apresentaram tumores benignos, 71 tumores malignos e as 

restantes 6 apresentaram hiperplasias. 

Dos parâmetros avaliados, observou-se que os tumores malignos estão 

estatisticamente associados com mais do que um tipo histológico no mesmo animal (múltiplo) 

(P=0,031), a presença de necrose (P˂0,0001), com o crescimento infiltrativo (P˂0,0001), com 

infiltrado inflamatório marcado (moderado e abundante) (P=0,002), e com a presença de 

invasão estromal e vascular (P˂0,0001 e P=0,032, respetivamente). 

 

Quadro 10 - Diferenças entre tumores benignos e malignos, relativamente a parâmetros histopatológicos. 

Parâmetro Histopatológico 
Hiperplasias e 

Benignos [n (%)] 

Malignos 
[n (%)] P 

Único vs. Múltiplo (n=79)    

Únicos 7 (17,5%) 33 (82,5%) 
0,031 

Múltiplos 1 (2,6%) 38 (97,4%) 

Necrose (n=193)    

Não 54 (36,7%) 93 (63,6%) 
˂0,0001 

Sim 1 (2,2%) 45 (97,8%) 

Tipo de crescimento (n=193)    

Infiltrativo 0 (0%) 13 (100%) 
˂0,0001 

Expansivo 55 (30,6%) 125 (69,4%) 

Infiltrado Inflamatório (n=186)    

Nenhum 50 (35,5%) 91 (64,5%) 

0,002 
Pouco 4 (36,4%) 7 (63,6%) 

Moderado 0 (0%) 9 (100%) 

Abundante 1 (4%) 24 (96%) 

Invasão estromal (n=193)    

Não 55 (36,2%) 97 (63,8%) 
˂0,0001 

Sim 0 (0%) 41 (100%) 

Invasão vascular (n=193)    

Não 55 (30,1%) 128 (69,9%) 
0,032 

Sim 0 (0%) 10 (100%) 

Índice mitótico (n=49)    

Baixo 2 (13,3%) 13 (86,7%) 

0,544 Moderado 2 (10%) 18 (90%) 

Elevado 0 (0%) 14 (100%) 

Metastização ganglionar (n=49)    

Não 5 (12,8%) 34 (87,2%) 
0,302 

Sim 0 (0%) 10 (100%) 
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Foram também comparados três grupos de tumores malignos diferentes: carcinoma 

simples, carcinoma complexo e carcinossarcoma (Quadro 11 e 12). 

 

Quadro 11 - Diferenças encontradas nos parâmetros clínicos entre grupos de tumores malignos. 

Parâmetro Clínico 
Carcinoma 

simples [n (%)] 

Carcinoma 
complexo [n (%)] 

Carcinossarcoma 
[n(%)] 

P 

Raça (n=65)     

SRD 12 (66,7%) 4 (22,2%) 2 (11,1%) 

0,967 

Boxer 9 (81,8%) 2 (18,2%) 0 (0%) 

Caniche 4 (57,1%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 

Cocker Spaniel 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0 (0%) 

Labrador Retriever 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 

Outras 12 (66,7%) 4 (22,2%) 2 (11,1%) 

Idade (n=63)     

≤9 anos 20 (69%) 7 (24,1%) 2 (6,9%) 
0,852 

˃9 anos 23 (67,6%) 7 (20,6%) 4 (11,8%) 

Peso (n=48)     

˂10 kg 11 (73,3%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 

0,584 10 a 23 kg 12 (70,6%) 5 (29,4%) 0 (0%) 

˃23 kg 11 (15%) 3 (18,8%) 2 (12,5%) 

Ovariohisterectomia (n=51)     

Não 7 (63,6%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 

0,429 Sim, antes da cirurgia 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Sim, durante ou após cirurgia 25 (69,4%) 9 (25%) 2 (5,6%) 

Contraceção (n=48)     

Não 30 (73,2%) 7 (17,1%) 4 (9,8%) 
0,310 

Sim 4 (57,1%) 3 (42,9%) 0 (0%) 

Tamanho (n=79)     

˂3 cm 21 (47,7,%) 22 (50%) 1 (2,3%) 

0,095 3 a 5 cm 8 (50%) 8 (50%) 0 (0%) 

˃5 cm 11 (57,9%) 5 (26,3%) 3 (15,8%) 

Localização (n=56)     

Glândulas craniais 5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) 

0,716 Glândula média 4 (57,1%) 3 (42,9%) 0 (0%) 

Glândulas caudais 21 (53,8%) 14 (35,9%) 4 (10,3%) 

Ulceração (n=66)     

Não 36 (69,2%) 14 (26,9%) 2 (3,8%) 
0,009 

Sim 9 (64,3%) 1 (7,1%) 4 (28,6%) 

Estadiamento (n=27)     

Estadio I e II 14 (82,4%) 3 (17,6%) 0 (0%) 0,585 

Estadio III e IV 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%)  

 

Em relação à ulceração, os carcinossarcomas encontravam-se estatisticamente 

associados à presença de ulceração, contrariamente aos carcinomas simples e complexos 
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(P=0,009). Quanto ao tipo de crescimento, os carcinomas simples encontravam-se 

estatisticamente associados com um crescimento infiltrativo, ao contrário dos carcinomas 

complexos (P=0,042). Observou-se ainda que os carcinomas simples e carcinossarcomas 

estavam estaticamente associados com a presença de invasão vascular (P=0,002) e com IM 

elevado (P=0,012). 

 

Quadro 12 - Diferenças encontradas nos parâmetros histopatológicos entre grupos de tumores malignos. 

Parâmetro histopatológico 
Carcinoma 

simples [n (%)] 

Carcinoma 
complexo [n (%)] 

Carcinossarcoma 
[n (%)] 

P 

Único vs. Múltiplo (n=66)     

Únicos 18 (60%) 8 (26,7%) 4 (13,3%) 
0,395 

Múltiplos 27 (75%) 7 (19,4%) 2 (5,6%) 

Tipo de crescimento (n=116)     

Infiltrativo 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 
0,042 

Expansivo 45 (42,5%) 54 (50,9%) 7 (6,6%) 

Necrose (n=116)     

Não 31 (41,3%) 37 (49,3%) 7 (9,3%) 
0,248 

Sim 22 (53,7%) 18 (43,9%) 1 (2,4%) 

Infiltrado Inflamatório (n=109)     

Nenhum 34 (45,9%) 35 (47,3%) 5 (6,8%) 

0,689 
Pouco 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 

Moderado 3 (42,9%) 3 (42,9%) 1 (14,3%) 

Abundante 13 (56,5%) 9 (39,1%) 1 (4,3%) 

Invasão estromal (n=116)     

Não 33 (39,8%) 45 (54,2%) 5 (6%) 
0,06 

Sim 20 (60,6%) 10 (30,3%) 3 (9,1%) 

Invasão vascular (n=116)     

Não 46 (48,4%) 55 (50,3%) 5 (7,3%) 
0,002 

Sim 7 (70%) 0 (0%) 3 (30%) 

Metastização ganglionar (n=43)     

Não 21 (63,6%) 10 (30,3%) 2 (6,1%) 
0,093 

Sim 8 (80%) 0 (0%) 2 (20%) 

Índice mitótico (n=36)     

Baixo 3 (30%) 7 (70%) 0 (0%) 

0,012 Moderado 7 (50%) 7 (50%) 0 (0%) 

Elevado 9 (75%) 1 (8,3%) 2 (16,7%) 

 

Análise de sobrevivência 

 

O seguimento para a ST foi possível em 53 cadelas com TM malignos. Durante o 

período de seguimento clínico, 10 cadelas morreram, naturalmente (n=8) ou foram 

eutanasiadas (n=2) devido a TM, 9 devido a metastização à distância e 1 por recidiva. A 
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avaliação da metastização à distância foi feita por radiografia e/ou ecografia, não tendo sido 

feita em nenhum dos casos necrópsia.  

 

Quadro 13 – Valores observados para a sobrevivência total em tumores malignos. 

Variável n (%) 

Sobrevivência cumulativa 

P 
Sobrevivência 

média (meses) ± DP 
Vivos aos 12 meses 

n (%) 

Raça (n=53)     

SRD 15 (28,3%) ---(*) 3 (80%) 

0,416 

Boxer 8 (15,1) ---(*) 3 (63,5%) 

Caniche 6 (11,3%) ---(*) 6 (100%) 

Cocker Spaniel 4 (7,5%) ---(*) 4 (100%) 

Labrador Retriever 4 (7,5%) ---(*) 4 (100%) 

Outras 16 (30,2%) ---(*) 3 (76,2%) 

Idade (n=53)     

≤9 anos 27 (50,9%) 22,4 ± 1,1 15 (90,3%) 
0,04 

˃9 anos 26 (49,1%) 17,8 ± 1,9  17 (71,9%) 

Peso (n=48)     

˂10 kg 16 (33,3%) 19,9 ± 2,2 3 (81,3%) 

0,719 10 a 23 kg 15 (31,3%) 21,8 ± 1,4 1 (92,3%) 

˃23 kg 17 (35,4%) 18,9 ± 2,2 4 (72,4%) 

Ovariohisterectomia (n=49)     

Não 12 (24,5%) 14,7 ± 3,2  7 (58,3%) 

0,021 Sim, antes da cirurgia 4 (8,2%) 20 ± 3,5 3 (75%) 

Sim, durante ou após cirurgia 33 (67,3%) 20,3 ± 1,1 22 (92,5%) 

Contraceção (n=48)     

Não 40 (83,3%) 19,9 ± 1,3 7 (81,7%) 
0,612 

Sim 8 (16,7%) 21,6 ± 2,1 1 (80%) 

Localização (n=32)     

Glândulas craniais 6 (18,8%) --- (*) 1 (83,3%) 

0,584 Glândula média 4 (12,5%) --- (*) 4 (100%) 

Glândulas caudais  22 (68,8%) --- (*) 5 (73,9%) 

Tamanho (n=49)     

˂3 cm 20 (40,8%) --- (*) 12 (87,7%) 

0,001 3 a 5 cm 15 (30,6%) --- (*) 15 (100%) 

˃5 cm 14 (28,6%) --- (*) 7 (56,3%) 

Estadiamento clínico (n=28)     

Estadio I e II 18 (64,3%) --- (*) 18 (100%) 
0,012 

Estadio III e IV 10 (35,7%) --- (*) 4 (61,7%) 

Tipo histológico (n=49)     

Carcinoma complexo 10 (20,4%) 23 ± 0,9 10 (100%) 

0,001 Carcinoma simples 35 (71,4%) 21 ± 1,3 19 (83,6%) 

Carcinossarcoma 4 (8,2%) 5 ± 2,5 1 (25%) 

(*) Não foi possível calcular o valor.     
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Quadro 13 – Valores observados para a sobrevivência total em tumores malignos (continuação). 

Variável n (%) 

Sobrevivência cumulativa 

P 
Sobrevivência 

média (meses) ± DP 
Vivos aos 12 meses 

n (%) 

Único vs. Múltiplo (n=53)     

Único 23 (43,4%) 17,7 ± 2 6 (73,4%) 
0,052 

Múltiplo 30 (56,6%) 22,1 ± 1,1 3 (88,2%) 

Infiltrado Inflamatório (n=51)     

Nenhum 32 (62,7%) ---(*) 5 (83,6%) 

0,265 
Pouco 2 (3,9%) ---(*) 2 (100%) 

Moderado 4 (7,8%) ---(*) 2 (50%) 

Abundante 13 (5,9%) ---(*) 2 (82,1%) 

Metastização ganglionar (n=33)     

Não 24 (72,7%) 23,3 ± 0,7 20 (95,2%) 
0,001 

Sim 9 (27,3%) 13,4 ± 3,4 2 (43,2%) 

Ulceração (n=53)     

Não 41 (77,4%) 24,4 ± 1,1 25 (86,3%) 
0,016 

Sim 12 (22,6%) 15,5 ± 2,9 7 (64,8%) 

Invasão estromal (n=53)     

Não 33 (62,3%) 22 ± 0,9 23 (89,8%) 
0,035 

Sim 20 (37,7%) 14,4 ± 1,9 12 (68,6%) 

Invasão vascular (n=53)     

Não 44 (83%) 22 ± 0,9 29 (89,7%) 
˂0,0001 

Sim 9 (17%) 6,1 ± 1,7 3 (41,7%) 

Índice mitótico (n=25)     

Baixo 7 (28%) ---(*) 7 (100%) 

0,125 Moderado 8 (32%) ---(*) 1 (87,55%) 

Elevado 10 (40%) ---(*) 4 (56,3%) 

(*) Não foi possível calcular o valor. 

 

 Das 53 cadelas integrantes no estudo, 30 (81,6%) estavam vivas 12 meses após a 

cirurgia. A média de sobrevivência foi 20,1 ± 1,1 meses. Nos Quadros 13 e 14 encontram-se as 

variáveis significativamente associadas com a ST e com a SLD, respetivamente. Os 

parâmetros significativamente associados com a ST foram: idade (P=0,04), realização de OVH 

(P=0,021), tamanho (P=0,001), estadiamento clínico (P=0,012), tipo histológico (P=0,001), 

metastização ganglionar (P=0,001), ulceração (P=0,016), invasão estromal (P=0,035) e invasão 

vascular (P˂0,0001). 

O follow-up para a SLD foi possível em apenas 52 cadelas com tumores malignos. Uma 

das cadelas morreu 1 mês após cirurgia, não tem sido possível determinar se a sua morte se 

encontrava relacionada com a neoplasia. Aos 12 meses, 30 (81,6%) cadelas encontravam-se 

livres de doença. O tempo médio livre de doença foi 20 ± 1,1 meses. 
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 Os parâmetros significativamente associados à SLD foram: idade (P=0,037), realização 

de OVH (P=0,024), tamanho (P=0,001), estadiamento clínico (P=0,011), tipo histológico 

(P=0,001), tumores únicos ou múltiplos (P=0,046), metastização ganglionar (P=0,001), 

ulceração (P=0,018), invasão estromal (P=0,031) e invasão vascular (P˂0,0001). 

 
Quadro 14 - Valores observados para a sobrevivência livre de doença em tumores malignos. 

Variável n (%) 

Sobrevivência livre de doença 
cumulativa 

P Sobrevivência livre 
de doença média 

(meses) ± DP 

Sem doença 
aos 12 meses 

n (%) 

Raça (n=52)     

SRD 15 (28,8%) ---(*) 4 (64%) 

0,421 

Boxer 8 (15,4%) ---(*) 3 (62,5%) 

Caniche 6 (11,5%) ---(*) 6 (100%) 

Cocker Spaniel 4 (7,7%) ---(*) 4 (100%) 

Labrador Retriever 4 (7,7%) ---(*) 4 (100%) 

Outras 15 (28,8%) ---(*) 3 (75,8%) 

Idade (n=52)     

≤9 anos 27 (51,9%) 22,4 ± 1,1 15 (90,3%) 
0,037 

˃9 anos 25 (48,1%) 17,6 ± 1,9  17 (71,6%) 

Peso (n=47)     

˂10 kg 16 (34%) 19,9 ± 2,2 3 (81,3%) 

0,691 10 a 23 kg 15 (31,9%) 21,8 ± 1,4 1 (92,3%) 

˃23 kg 16 (34%) 18,7 ± 2,3 4 (72,2%) 

Ovariohisterectomia (n=48)     

Não 12 (25%) 14,7 ± 3,2 7 (58,3%) 

0,024 Sim, antes da cirurgia 4 (8,3%) 20 ± 3,5 3 (75%) 

Sim, durantes ou após cirurgia 32 (66,7%) 20,2 ± 1,2 22 (92,7%) 

Contraceção (n=47)     

Não 39 (83%) 19,8 ± 1,4 7 (81,6%) 
0,596 

Sim 8 (17%) 21,6 ± 2,1 1 (80%) 

Localização (n=31)     

Glândulas craniais 6 (19,4%) ---(*) 1 (83,3%) 

0,563 Glândula média 4 (12,9%) ---(*) 4 (100%) 

Glândulas caudais 21 (67,7%) ---(*) 5 (73,6%) 

Tamanho (n=48)     

˂3 cm 20 (41,6%) --- (*) 12 (87,7%) 

0,001 3 a 5 cm 14 (29,2%) --- (*) 14 (100%) 

˃5 cm 14 (29,2%) --- (*) 7 (56,3%) 

Estadiamento clínico (n=27)     

Estadio I e II 18 (66,7%) --- (*) 18 (100%) 
0,011 

Estadio III e IV 9 (33,3%) --- (*) 4 (61%) 

(*) Não foi possível calcular o valor. 
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Quadro 14 – Valores observados para a sobrevivência livre de doença em tumores malignos (continuação). 

Variável n (%) 

Sobrevivência livre de doença 
cumulativa 

P Sobrevivência livre 
de doença média 

(meses) ± DP 

Sem doença aos 
12 meses 

n (%) 

Único vs. Múltiplo     

Único 22 (42,3%) 17,4 ± 2,1 16 (72,7%) 
0,046 

Múltiplo 30 (57,7%) 22,1 ± 1,1 19 (88,2%) 

Tipo histológico (n=48)     

Carcinoma complexo 10 (20,8%) 23 ± 0,9 4 (80%) 

0,001 Carcinoma simples 34 (70,8%) 20,9 ± 1,3 19 (83,4%) 

Carcinossarcoma 4 (8,3%) 4,3 ± 2,5 1 (25%) 

Infiltrado inflamatório (n=50)     

Nenhum 32 (64%) ---(*) 5 (83,6%) 

0,269 
Pouco 2 (4%) ---(*) 2 (100%) 

Moderado 4 (8%) ---(*) 2 (50%) 

Abundante 12 (24%) ---(*) 2 (83,3%) 

Metastização ganglionar (n=32)     

Não 24 (75%) 23,2 ± 0,7 20 (95,2%) 
0,001 

Sim 8 (25%) 12,6 ± 3,6 2 (41,7%) 

Ulceração (n=52)     

Não 40 (76,9%) 24,4 ± 1,1 25 (86,2%) 
0,018 

Sim 12 (23,1%) 15,3 ± 3 7 (65,6%) 

Invasão estromal (n=52)     

Não 33 (63,5%) 22 ± 0,9 23 (89,8%) 
0,031 

Sim 19 (36,5%) 20,1 ± 1,1 12 (68%) 

Invasão vascular (n=52)     

Não 44 (84,6%) 22 ± 0,9 29 (89,7%) 
˂0,0001 

Sim 8 (15,4%) 5,3 ± 1,9 3 (37,5%) 

Índice mitótico (n=24)     

Baixo 7 (29,2%) ---(*) 7 (100%) 

0,140 Moderado 7 (29,2%) ---(*) 1 (85,7%) 

Elevado 10 (41,6%) ---(*) 4 (57,1%) 

(*) Não foi possível calcular o valor.     

 

 Nas Figuras 8, 9, 10 e 11 e 12 encontram-se as curvas de Kaplan-Meier, para os 

parâmetros significativamente associados à ST e SLD. 
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A  B  

C  D  

E  F  

Figura 8 - Curvas de Kaplan-Meier para sobrevivência total em cadelas com tumores malignos. A – Idade (≤9 
anos vs. ˃9 anos). B – Ovariohisterectomia (Não vs. Sim, antes da cirurgia vs. Sim, durante ou após cirurgia). 
C – Tamanho (˂3 cm vs. 3 a 5 cm vs. ˃5 cm). D – Tipo histológico (Carcinoma simples vs. complexo vs. 
carcinossarcoma). E – Metastização dos linfonodos (Não vs. Sim). F – Ulceração (Não vs. Sim). 
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A  B  

C  

Figura 9 - Curvas de Kaplan-Meier para 
sobrevivência total em cadelas com tumores 
malignos. A – Invasão estromal (Não vs. Sim). B - 
Invasão vascular (Não vs. Sim). C – Estadiamento 
clínico (Estadio I e Estadio II vs. Estadio III e Estadio 
IV). 

 
 

A  B  

Figura 10 - Curvas de Kaplan-Meier para a sobrevivência livre de doença em cadelas com tumores malignos. 
A – Idade (≤9 anos vs. ˃9 anos). B – Ovariohisterectomia (Não vs. Sim, antes da exérese dos nódulos vs. 
Sim, durante ou após exérese dos nódulos). 
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A  B  

C  D  

E  F  

Figura 11 - Curvas de Kaplan-Meier para a sobrevivência livre de doença em cadelas com tumores malignos. 
A – Tamanho (˂3 cm vs. 3 a 5 cm vs. ˃5 cm). B – Tipo histológico (Carcinoma simples vs. Complexo vs. 
Carcinossarcoma). C – Nódulos únicos ou múltiplos (Únicos vs. Múltiplos). D - Metastização dos linfonodos 
(Não vs. Sim). E – Ulceração (Não vs. Sim). F – Invasão estromal (Não vs. Sim). 
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A  B  

Figura 12 - Curvas de Kaplan-Meier para a sobrevivência livre de doença em cadelas com tumores malignos. 
A – Invasão vascular (Não vs. Sim). B – Estadiamento clínico (Estadio I e Estadio II vs. Estadio III e Estadio 
IV).  
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5. DISCUSSÃO 

 

Os TM são uma doença importante em MV, pelo facto dos animais viverem até idades 

mais avançadas. Nas fêmeas são a neoplasia com maior prevalência, tornando-se cada vez 

mais importante determinar o prognóstico destas neoplasias, de modo a estabelecer o 

tratamento mais adequado. Neste estudo avaliou-se uma série consecutiva de 79 cadelas com 

tumor de mama, tendo como único critério de seleção a realização de tratamento cirúrgico. 

Fez-se a caracterização de uma série de lesões proliferativas da glândula mamária canina, que 

incluiu TM benignos e malignos, bem como lesões hiperplásicas, relativamente a parâmetros 

clínicos e histopatológicos. Fez-se a comparação das variáveis analisadas entre tumores 

benignos e hiperplasias, comparativamente a tumores malignos, e também a análise da 

sobrevivência (ST e SLD) 

É necessário salvaguardar alguns aspetos na interpretação dos resultados obtidos. O 

pequeno número de animais estudados, o facto de não se ter conseguido obter informação em 

todos os animais integrantes, de vários animais terem morrido durante o período de 

seguimento por causas não relacionadas com TM e o facto de, em muitas das cadelas que 

apresentaram mais do que uma lesão, se ter escolhido o tumor com maior agressividade, 

poderão ter conduzido a resultados tendenciosos, que deverão ser interpretados com 

precaução. Contudo, alguns dos resultados obtidos estão de acordo com a literatura existente 

sobre o tema. 

Relativamente à raça, neste estudo, conclui-se que os animais sem raça definida (SRD) 

foram os mais afetados, contrariamente ao descrito por outros autores que dizem ser as raças 

puras as que apresentam maior predisposição (Misdorp, 2002; Zatloukal et al., 2005). No 

entanto, estes resultados seriam de esperar, uma vez que os animais de raça indeterminada 

têm uma grande expressividade na população canina portuguesa. Outra das raças com maior 

expressividade neste estudo foi a raça Boxer. A predisposição desta raça para TM é 

controversa, estando os resultados obtidos neste estudo em concordância com o estudo de 

Moe (2001), que refere o Boxer como uma das raças mais predispostas para o aparecimento 

desta neoplasia. Contrariamente, há autores que a referem com uma das raças com menor 

predisposição (Misdorp, 2002; Queiroga e Lopes, 2002a; Zatloukal et al., 2005). Como descrito 

na literatura (Philibert, 2001; Misdorp, 2002; Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Zatloukal et al., 

2005; Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010; Sorenmo et al., 2010), também neste 

estudo as raças Caniche e Cocker Spaniel foram das que apresentaram maior predisposição. A 

raça Labrador Retriever, apesar de não descrita por outros autores como uma raça com 

predisposição para TM, foi uma das raças com maior número de casos neste estudo. Pode-se 

inferir que isto se verificou, devido ao facto de, hoje em dia, esta ser uma raça popular. Na 
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análise estatística dos resultados, a raça não mostrou estar significativamente associada à 

malignidade do tumor, nem às taxas de sobrevivência, resultados que estão de acordo com 

outros estudos em que a raça não influenciava a ST (Philibert et al., 2003; Gama, 2008c). 

A idade média dos animais ao diagnóstico, obtida neste estudo, foi de 9,4 ± 2,6 anos, 

que se encontra relativamente perto da idade média descrita na literatura (10-11 anos) (Lana et 

al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010). Neste estudo, a idade não mostrou estar 

significativamente associada à malignidade do tumor, estando no entanto uma idade inferior a 

9 anos significativamente relacionada com uma maior ST (P=0,04) e com maior SLD 

(P=0,037). Estes resultados estão de acordo com outros estudos, nos quais idades maiores se 

encontravam associados a uma pior ST (Hellmén et al., 1993; Peña et al., 1998) e opõem-se 

aos resultados obtidos por outros autores, que mostram não existir uma relação entre a idade e 

tempos de sobrevivência (Queiroga e Lopes, 2002b; Philibert et al., 2003; Chang et al., 2005; 

Matos, 2007; Gama, 2008c).  

Neste estudo, de forma a avaliar a influência do peso, dividiram-se os animais em 3 

categorias, de acordo com a classificação da FCI, apresentada no estudo de Matos (2007), em 

animais com ˂10 kg, de 10 a 23 kg e animais com ˃23 kg. Segundo os resultados obtidos, o 

peso não é um fator significativamente associado à malignidade, não estando também 

relacionado com a ST e SLD. Estes resultados estão de acordo com os estudos de Matos 

(2007) e Philibert et al. (2001). No entanto, Itoh et al. (2005) dividiram os animais em raças 

pequenas (˂4 kg) e raças grandes (˃4 kg), tendo concluído que as raças pequenas 

apresentavam uma maior ST e maior incidência de TM benignos. Contudo, neste último 

estudo, os autores tiveram uma elevada prevalência de animais de raça Bichon Maltês, o que 

pode ter condicionado os resultados obtidos. 

Os resultados obtidos para a realização ou não de OVH, e se esta foi realizada antes, 

durante ou após cirurgia, não mostraram uma associação significativa com a malignidade do 

tumor. No entanto, a não realização da OVH encontra-se significativamente associada a um 

menor tempo de ST (P=0,021) e SLD (P=0,024), conferindo a realização deste procedimento, 

durante ou após cirurgia, uma ST e SLD maiores. Estes resultados vão de encontro ao descrito 

na literatura, em que a OVH confere efeito protetor. A esterilização, antes do primeiro cio, 

diminui a probabilidade de desenvolvimento de tumores de mama (Misdorp, 2002; Rutteman e 

Kirpensteijn, 2003), embora a sua realização em cadelas adultas seja controversa (Sorenmo et 

al., 2000). Também Chang et al. (2005) no seu estudo, concluíram que cadelas esterilizadas 

apresentavam uma probabilidade de sobreviver mais 2 anos que cadelas inteiras. No entanto, 

contrariamente ao descrito na literatura (Sorenmo et al., 2000), neste estudo cadelas nas quais 

foi realizada a OVH antes da cirurgia não apresentaram maior tempo de ST e SLD que cadelas 

nas quais este procedimento foi realizado simultaneamente ou após exérese dos nódulos. No 

estudo de Sorenmo et al. (2000) observou-se uma melhoria no tempo ST em cadelas 
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ovariohisterectomizadas 2 anos antes ou no momento da mastectomia, comparativamente a 

cadelas onde não foi realizada esta intervenção ou foi realizada 2 anos após mastectomia. No 

entanto, pelo facto de, neste estudo, a maioria das cadelas ter sido esterilizada no momento ou 

após cirurgia, e pelo facto de o número de cadelas integrantes esterilizadas antes da cirurgia 

ser muito reduzido, os resultados obtidos podem estar de certa forma condicionados, não indo 

de encontro ao apresentado por outros autores. De referir ainda que, existem outros estudos 

onde não foi encontrada nenhuma associação entre a realização da OVH, assim como o 

momento em que esta é efetuada, com a ST e SLD (Yamagami et al., 1996a; Morris et al., 

1998; Matos, 2007; Gama, 2008c). 

Relativamente à administração de contracetivos, os resultados obtidos neste estudo 

estão em concordância com os já obtidos por outros investigadores, que referem que a 

administração de contracetivos não está significativamente associada à malignidade, nem à ST 

e SLD (Hellmén et al., 1993; Peña et al., 1998; Nieto et al., 2000; de las Mulas et al., 2005; 

Matos, 2007; Gama, 2008c). 

Neste estudo, o tamanho dos nódulos não esteve significativamente associado à 

malignidade. No entanto, dos nódulos com tamanho ˃5 cm, 95,2% eram tumores malignos. 

Estes resultados não se encontram em concordância com a literatura (Queiroga e Lopes, 

2002a), embora no estudo de Gama (2008c), todos os TM com mais de 5 cm tenham sido 

classificados como malignos. Isto pode-se ter verificado pela grande variedade de tamanhos 

observados neste estudo. Com os resultados obtidos neste trabalho, verificou-se existir ainda 

uma associação significativa entre nódulos com mais de 5 cm e tempos de ST (P=0,001) e SLD 

(P=0,001) mais baixos, em concordância com outros estudos (Peña et al., 1998). Contudo, os 

tumores que apresentaram melhores tempos de ST e SLD foram aqueles com tamanho entre 3 

e 5 cm, contrariamente ao obtido por outros autores, onde tumores com menos de 3 cm foram 

os que apresentaram melhor prognóstico (Yamagami et al., 1996b; Pérez-Alenza et al., 1997; 

Queiroga e Lopes, 2002b; Philibert et al., 2003). 

A maior parte dos nódulos (65,1%) encontrava-se nas glândulas caudais (M4 e M5), 

como esperado e referido na literatura, uma vez que estas glândulas apresentam mais tecido 

glandular que as restantes (Lana et al., 2007). Também nos estudos de Gama (2008c) e Matos 

(2007), a maioria dos tumores se localizava nas glândulas caudais. A localização dos tumores 

não apresentou, no entanto, relação significativa com a malignidade, nem com a ST e SLD, 

resultados que vão de encontro aos obtidos no estudo de Hellmén et al. (1993), onde a 

localização não estava associada ao prognóstico. 

Contrariamente a Pérez-Alenza (1994), que refere que a ulceração ocorre 

frequentemente nos TMC, neste estudo a maioria dos TM não se encontrava ulcerada (78,5%). 

Talvez devido a esse facto e também pelo pequeno número de lesões benignas face a 

malignas, neste estudo, a ulceração não se encontrou significativamente associada à 



Discussão 

51 

 

malignidade, contrariamente ao concluído noutros estudos, onde a presença de ulceração era 

exclusiva de tumores malignos (Queiroga e Lopes, 2002b; Gama, 2008c). Apesar disso, neste 

estudo, a grande maioria dos TM que apresentaram ulceração, eram tumores malignos 

(94,1%). No entanto, com os resultados obtidos, concluiu-se que a presença de ulceração se 

encontrava associada a uma menor ST (P=0,016) e SLD (P=0,018), como concluído também 

em outros estudos (Hellmén et al., 1993; Peña et al., 1998; Queiroga e Lopes, 2002b; Matos, 

2007; Gama, 2008c). 

Nos animais que se apresentaram ao HVBV com suspeita de TM, foram realizados na 

maioria exames complementares de diagnóstico, mais concretamente radiografia torácica, 

ecografia abdominal, hemograma e bioquímica sérica. Nos resultados obtidos, a maioria dos 

animais encontravam-se normais, o que vai de encontro ao referido na literatura (Morris e 

Dobson, 2001; Argyle et al., 2008). Argyle (2004) refere que em muitos doentes oncológicos 

existe uma ligeira anemia não regenerativa associada à cronicidade e em TM infetados poderá 

haver neutrofilia. Nos resultados obtidos, a maioria das alterações eritrocitárias foram 

diminuição do hematócrito e/ou hemoglobina e do leucograma foram neutrofilia e monocitose. 

Também se observaram alterações ao nível das plaquetas, mais especificamente trombocitose, 

o que também foi observado por Stockhaus et al. (1999) no seu estudo, embora estas 

alterações tenham sido descritas em carcinomas não tratados. Embora a bioquímica não nos 

forneça informação relevante em termos de diagnóstico desta neoplasia, é importante porque 

nos fornece informações sobre o estado do animal. As radiografias torácicas e ecografias 

abdominais são muito importantes para o estadiamento do tumor, principalmente para verificar 

a existência de metástases à distância. Neste estudo, pelo facto de a maioria das cadelas se 

encontrar normal, os dados obtidos não foram significativos para estabelecer uma associação 

entre as alterações observadas nos exames complementares e a ST e SLD. 

A classificação histológica dos TM ainda é um pouco controversa e o facto de nem 

todos os autores utilizarem o mesmo sistema de classificação nos seus estudos, torna difícil a 

comparação dos resultados obtidos. Neste trabalho optou-se por utilizar a classificação 

proposta pela OMS, descrita anteriormente. Apesar de descrito na literatura que 50% dos TM 

são malignos, nos resultados obtidos isto não se verifica: 21,6% eram benignos e 78,4% eram 

malignos. No entanto, esta diferença pode ser explicada pelo facto de os tumores malignos 

serem mais facilmente detetados pelos donos e pelo facto de muitos proprietários optarem por 

não remover tumores que apresentam características de benignidade, tumores que 

apresentam tamanho reduzido e que crescem lentamente ao longo do tempo. Dos tumores 

benignos diagnosticados, o grupo mais representativo foram os tumores mistos benignos e os 

menos observados foram os adenomas simples, o que vai de encontro ao descrito por Misdorp 

(2002). Para os tumores malignos, os carcinomas foram o grupo com maior representatividade, 

sendo os mais raros os sarcomas (2 em 138 tumores malignos), resultados que também estão 
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em conformidade com os obtidos por Hellmén et al. (2000). No estudo de Benjamin et al. 

(1999), das 4755 neoplasias encontradas, 1639 eram carcinomas. No entanto, uma vez que 

nem todos os tipos histológicos apresentaram um número significativo de casos, optou-se por 

agrupar os carcinomas em 2 grupos: carcinomas complexos e carcinomas simples, 

considerando-se ainda um terceiro grupo, os carcinossarcomas. Os carcinomas complexos 

apresentaram-se significativamente associados a parâmetros clinicopatológicos menos 

agressivos, tais como: ausência de ulceração (P=0,009), crescimento expansivo (P=0,042), 

ausência de invasão vascular (P=0,002) e IM baixo (P=0,012). Contrariamente, os carcinomas 

simples e os carcinossarcomas apresentaram-se significativamente associados a critérios de 

malignidade. Os carcinomas complexos também foram os que apresentaram uma melhor ST 

(P=0,001) e SLD (P=0,001), seguidos dos carcinomas simples, sendo os carcinossarcomas os 

que apresentaram tempos de ST e SLD mais baixos. Estes resultados encontram-se em 

concordância com os resultados obtidos noutros estudos (Misdorp e Harp, 1976; Yamagami et 

al., 1996b; Benjamin et al., 1999; Sorenmo, 2003; Matos, 2007; Gama, 2008c). No estudo de 

Benjamin et al. (1999), apenas se observaram 5 cadelas com carcinossarcomas, no entanto 

todas morreram devido à sua metastização. Em outros estudos não se verificou uma 

associação entre o tipo histológico e a ST (Queiroga e Lopes, 2002b) e SLD (de las Mulas et 

al., 2005), provavelmente pelo facto de nestes estudos terem agrupado os tipos histológicos de 

forma diferente. 

Segundo os resultados obtidos, tumores múltiplos estão significativamente associados à 

malignidade (P=0,031), sendo que dos tumores múltiplos, 97,4% eram malignos. Este 

parâmetro não se encontra significativamente associado à ST, embora o valor de P seja muito 

próximo de 0,05 (P=0,052). Estes resultados podem estar condicionados pelo facto de o 

número de animais neste estudo ser pequeno. No entanto, tumores múltiplos estão associados 

a uma SLD maior (P=0,046). Estes resultados não estão de acordo com outros estudos, onde o 

facto de na mesma cadela existir apenas uma ou várias lesões neoplásicas (único vs. múltiplo) 

não estava associado à ST nem à SLD (Hellmén et al., 1993; Philibert et al., 2003). 

A presença de áreas de necrose foi considerada por Goldschmidt et al. (2011) como um 

critério de malignidade tumoral. Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com este 

autor, uma vez que, a presença de necrose se encontra associada a tumores malignos 

(P˂0,0001), sendo 97,8% dos tumores que apresentaram necrose eram malignos. Contudo, 

este parâmetro não está associado nem à ST, nem à SLD. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Gama (2008c) e Matos (2007), embora no estudo de de las Mulas et al. (2009) se 

tenha observado uma associação entre a presença de necrose e um tempo de SLD menor.      

 O tipo de crescimento neoplásico, neste estudo, concluiu-se estar significativamente 

associado à malignidade do tumor (P˂0,0001), uma vez que todos os tumores que 

apresentaram crescimento infiltrativo eram malignos. No entanto, o tipo de crescimento não 
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está significativamente associado à ST nem à SLD. Estes resultados não estão em 

concordância com os resultados obtidos noutros estudos (Misdorp e Harp, 1976; Matos, 2007; 

Gama, 2008c).  

Relativamente à presença de infiltrado inflamatório, verificou-se estar associado à 

malignidade (P=0,002), observando-se que todos os tumores com infiltrado inflamatório 

moderado foram classificados como malignos e dos que apresentaram infiltrado inflamatório 

abundante, 96% eram malignos. Não foi verificada, no entanto, nenhuma associação 

significativa entre este parâmetro e a ST e a SLD, resultados obtidos também no estudo de 

Gama (2008c). Gilbertson et al. (1983) referem no seu estudo que a presença de infiltrado 

celular linfoide poderá estar associado a uma resposta imunitária do animal face ao tumor, 

estando por isso associado a um melhor prognóstico. No entanto, neste estudo não se 

observou nenhuma associação significativa entre infiltrado inflamatório linfoplasmocitário nem 

com a ST, nem com a SLD, assim como no estudo de de las Mulas et al. (2005). Os mesmos 

autores referem que muitos TMC desenvolvem um infiltrado inflamatório secundário à presença 

de necrose (Gilbertson et al., 1983).  

A invasão estromal e vascular, neste estudo, encontraram-se ambas associadas à 

malignidade (P˂0,0001 e P=0,032, respetivamente). Todos os tumores que apresentaram 

invasão estromal e invasão vascular foram classificados como malignos. Neste estudo, 

observou-se uma associação significativa entre estas duas variáveis e a ST e a SLD. Animais 

com TM que apresentaram invasão estromal e vascular apresentaram tempos de ST (P=0,035 

e P=0,031, respetivamente) e tempos de SLD (P˂0,0001 para ambos) menores que animais 

com TM sem invasão. Resultados semelhantes foram obtidos noutros estudos para a invasão 

estromal (Misdorp e Harp, 1976; de las Mulas et al., 2005; Gama, 2008c) e também para a 

invasão vascular (Gilbertson et al., 1983; Yamagami et al., 1996b; de las Mulas et al., 2005; 

Gama, 2008c). No entanto, outros autores não comprovaram esta associação entre a ST e 

SLD com a invasão estromal (de las Mulas et al., 2005) nem com a invasão vascular (Misdorp 

e Harp, 1976). 

Embora o IM seja considerado com um bom indicador de prognóstico (Queiroga e 

Lopes, 2002b), neste estudo não se verificou uma associação significativa entre esta variável e 

a ST e SLD. No entanto, nos estudos de Queiroga e Lopes (2002b) e Gama (2008c) observou-

se que animais com IM elevados apresentavam uma ST e SLD inferior. Neste estudo, também 

não se verificou uma associação significativa entre o IM e a malignidade do tumor, 

contrariamente ao concluído no estudo de Gama (2008c), no entanto, foram utilizadas 

metodologias diferentes. Contudo, verificou-se que os carcinomas simples e os 

carcinossarcomas estavam significativamente associados a IM elevados (P=0,001). 

Relativamente à metastização ganglionar, pelos resultados obtidos não se obteve uma 

associação significativa com TM malignos, embora a metastização dos linfonodos se 
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apresentasse exclusivamente em tumores malignos. À semelhança de outros estudos 

(Gilbertson et al., 1983; Yamagami et al., 1996b; Queiroga e Lopes, 2002b; de las Mulas et al., 

2005; Karayannopoulou et al., 2005; Matos, 2007; Gama, 2008c), também neste se verificou 

uma associação entre a metastização dos linfonodos e a ST (P=0,001) e a SLD (P=0,001). 

Animais com metastização ganglionar apresentaram tempos de ST e SLD menores.  

O estadiamento clínico dos tumores foi feito segundo o sistema modificado da OMS. Os 

estadios foram agrupados em dois grupos: num grupo o estadio I e II e noutro grupo o estadio 

III e IV, de modo a fazer um melhor tratamento estatístico dos resultados. Verificou-se uma 

associação entre esta variável e a ST (P=0,001) e SLD (P=0,001), onde animais com estadio I 

e II são os que apresentam tempos de ST e SLD maiores. Estes resultados estão em 

concordância com outros estudos (Misdorp e Harp, 1976; Yamagami et al., 1996b; Queiroga e 

Lopes, 2002b; Philibert et al., 2003). 

Como referido anteriormente, os animais que integraram este estudo foram cadelas que 

se apresentaram ao HVBV com suspeita de TM e nas quais foi realizada intervenção cirúrgica 

e posterior análise histopatológica. No entanto, apenas se conseguiu determinar o tipo de 

cirurgia em 70 cadelas. A decisão sobre a técnica cirúrgica mais correta a utilizar é ainda 

controversa, sendo consensual que a técnica mais adequada é aquela que permite a remoção 

da totalidade do tumor, pelo procedimento mais simples (Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; 

Henry, 2010). Neste estudo, o tipo de cirurgia realizado em cada caso não esteve 

significativamente associado à ST e SLD, como verificado por MacEwen et al. (1985). 

Em relação à quimioterapia, uma vez que só foi realizada em 2 animais, não foi possível 

fazer uma associação entre a utilização deste tratamento e o tempo de ST e SLD.  

 Neste trabalho, os resultados obtidos para a ST e a SLD foram muito semelhantes, uma 

vez que os animais que desenvolveram metástases à distância ou recidivas, foram 

eutanasiados ou morreram pouco tempo depois. Desta forma, o tempo de ST e SLD foram, na 

maior parte das vezes semelhantes. Apenas em dois casos tal não se verificou, num em que o 

animal morreu 1 mês após cirurgia, não tendo sido possível avaliar o desenvolvimento de 

metastização à distância, e noutro em que só se optou pela eutanásia 3 meses após recidiva. 

 Apesar de incluir um número relativamente reduzido de animais, a maioria apresentava 

várias lesões, o que permitiu caracterizar um número considerável de lesões proliferativas da 

glândula mamária, algumas das quais não detetadas macroscopicamente. É fundamental 

incluir um maior número de casos em estudos futuros, no sentido de possibilitar um estudo 

multivariado que aponte fatores de prognóstico independentes. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados recolhidos no HVBV, relativos a cadelas com TM, desde 2006 a 

2011, permitiu a caracterização dos TM, bem como relacionar as variáveis clinicas e 

histopatológicas com a evolução da doença e prognóstico. Desta forma, foi avaliada a ST e 

SLD para algumas das cadelas, tendo sido possível determinar quais as variáveis que poderão 

ser usadas na determinação do prognóstico. 

Assim, com os resultados obtidos neste estudo, conclui-se que, na população de 

cadelas do HVBV: 

 A maioria das cadelas afetadas pela neoplasia eram de raça indeterminada. Outras 

raças como o Caniche e Cocker Spaniel, descritas como raças com maior prevalência 

na literatura (Philibert, 2001; Misdorp, 2002; Rutteman e Kirpensteijn, 2003; Zatloukal et 

al., 2005; Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010; Sorenmo et al., 2010), 

também foram das mais afetadas neste estudo. O Boxer, apesar de controverso na 

literatura, foi a segunda raça com maior predisposição neste estudo. 

 A idade média foi de 9,4 ± 2,4 anos, idade que se encontra próxima à idade média 

descrita na literatura (10-11 anos) (Lana et al., 2007; Argyle et al., 2008; Henry, 2010). 

 A esterilização em idades jovens apenas foi feita num pequeno número de cadelas, 

tendo-se verificado que na maioria a OVH se fez juntamente com a cirurgia. 

 A maioria dos nódulos localizam-se nas glândulas mamárias caudais (M4 e M5), como 

referido por Lana et al. (2007). 

 Apesar de serem inespecíficos no diagnóstico de TMC (Morris e Dobson, 2001; Argyle 

et al., 2008), em quase todas as cadelas nas quais foi possível obter informação, foram 

realizados exames complementares de diagnóstico. Na maior parte dos animais estes 

exames encontravam-se normais e as alterações encontradas foram semelhantes às 

referidas por outros autores (Stockhaus et al., 1999; Argyle, 2004). 

 A maioria dos tumores encontrados são malignos (78,4%). 

 Dos TM benignos, o tipo histológico com maior representatividade foram os tumores 

mistos benignos e os menos frequentes foram os adenomas simples. 

 Dos TM malignos, o grupo mais representativo foram os carcinomas e o tipo histológico 

mais raro foram os sarcomas. 

 Os carcinomas complexos apresentaram parâmetros patológicos associados a menor 

agressividade, comparativamente aos carcinomas simples e aos carcinossarcomas. 

 Os parâmetros significativamente associados à malignidade foram: nódulos múltiplos, 

presença de necrose, crescimento infiltrativo, presença de infiltrado inflamatório 

moderado/abundante, presença de invasão estromal e presença de invasão vascular. 
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 As variáveis associadas significativamente a um maior tempo de ST foram: idade ≤9 

anos, cadelas esterilizadas, nódulos com tamanho entre 3 e 5 cm, animais com estadio 

I e II, carcinomas complexos, ausência de metastização ganglionar, ausência de 

ulceração e ausência de invasão estromal e vascular. 

 As variáveis associadas significativamente a um maior tempo de SLD foram: idade ≤9 

anos, realização de OVH, nódulos com tamanho entre 3 e 5 cm, animais em estadio I e 

II, carcinomas complexos, mais de um tipo histológico no mesmo animal (múltiplo), 

ausência de metastização ganglionar, ausência de ulceração e ausência de invasão 

estromal e vascular. 

Assim, conclui-se que foram atingidos os objetivos propostos para este trabalho. Muitos 

dos resultados obtidos estão em concordância com os descritos anteriormente por outros 

autores. No entanto, pelos motivos já discutidos e pelas dificuldades encontradas ao longo da 

realização deste trabalho, a interpretação desses resultados deve ser feita com precaução e 

sentido crítico. 
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