
 

 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Tumores de mama em cadelas 

 

 

Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária 

 

 

Luís Pedro Monteiro dos Santos Pinto 

 

Orientadora: Prof. Felisbina Luísa Pereira Guedes Queiroga 

Co-orientadora: Prof. Isabel Cristina Ribeiro Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      VILA REAL, 2018

 



 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Conclusão de uma travessia inconclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Agradecimentos 

Fernando Pessoa dizia, “nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço fitando o 

céu”. Confesso que sempre acreditei que aos vinte e seis anos de idade já teria 

sedimentado com maior nitidez e convicção as ideias e decisões sobre o meu futuro e 

sobre o tipo de homem que desejaria ser. Agora que esta longa travessia revela o seu 

desfecho sou instintivamente forçado a reviver os momentos que lhe deram vida. 

Saboreei momentos deliciosos e que por isso ficaram perpetuamente cristalizados no 

desconcertante palco da memória mas atravessei também por momentos de dúvidas e 

receios vertiginosos. É árdua e talvez até ingrata a tarefa de tentar condensar nesta página 

as justas palavras de agradecimento, dirigidas à constelação de pessoas que me ajudaram 

e que me fazem sentir um homem tão afortunado. De um modo cruelmente breve vou 

mencionar algumas dessas pessoas. 

Começo por agradecer à minha orientadora, professora Felisbina Queiroga e à minha 

coorientadora, professora Isabel Pires por se terem dedicado com tanta presteza na 

elaboração deste trabalho.  

Agradeço às equipas de trabalho da Clínica Veterinária Douro Sul e da Policlínica Veterinária 

Antuã por me terem acolhido tão amigavelmente e pelos conselhos inestimáveis que me 

deram. Sem querer ocultar ingratamente os outros excelentes profissionais que compõem 

as equipas das clínicas que mencionei, saliento o meu agradecimento ao Dr. Neto, por ter 

sido a figura-modelo que genuína e involuntariamente me influenciou a optar pelo curso 

de Medicina Veterinária. Obrigado Mestre pelo exemplo de vida, a vidinha, a vidinha! 

Agradeço aos meus queridos pais por me terem possibilitado viver esta linda aventura. Sem 

querer agora desprezar o contributo precioso do meu pai, agradeço à minha rica 

mãezinha por acreditar todos os dias no grande homem em que o seu filho se poderá vir 

a tornar. Ainda irei deixar a tua bandeira cravada no solo inóspito lunar. 

Agradeço aos Monteirinhos por me fazerem sentir que o mundo é também uma alegre fantasia 

atapetada de conforto e infindável amor familiar. Como usualmente dizia a minha 

querida avó “Xaxão” nas suas alegres visitas a Vila Real- sê feliz meu filho, o mundo é 

tão lindo, é mesmo uma pena termos de o deixar um dia. 

Agradeço a todos os meus amigos e não menciono especificamente nenhum de vocês porque 



 

IV 
 

iria decerto acrescentar um número apreciável de páginas a este trabalho, no entanto, 

acredito que terei uma longa vida para vos expressar a profunda gratidão que sinto por 

vos ter na minha vida. Cada um de vocês é uma peça do meu espelho. 

Agradeço aos pais da minha namorada por me demonstrarem diariamente que por vezes, as 

melhores obras não são aquelas que se imortalizam sob a eterna luz do museu humano, a 

maior obra que se pode deixar é uma família unida, capaz de enfrentar as adversidades e 

as convulsões da vida com coragem e dignidade. 

Agradeço à família do ninho do Aviz por me terem proporcionado o isolamento acústico 

numa fase ensurdecedora da vida.  

Agradeço à minha paciente namorada por fazer de mim um homem cada vez melhor e por ser 

o cordel e a gravidade que me mantêm ancorado à terra!  

Enfatizo a ideia de que estas breves palavras não me permitem agradecer justamente às 

pessoas que constituem a minha maior fortuna e confesso que o facto de ter de ordenar 

palavras de gratidão de um modo tão convencional e insípido me deixa frustrado.  

Espero sinceramente que um dia mais tarde, quando reler embaraçada e nostalgicamente estas 

palavras possa dizer que tive a ousadia de me tornar na melhor versão de mim mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Nota 

 

Esta tese surge como uma forma de resultado condensado do trabalho realizado no âmbito do 

estágio curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária.  

O meu estágio teve lugar em duas clínicas distintas, na Clínica Veterinária Douro Sul 

localizada em Lamego e na Policlínica Veterinária Antuã localizada em S. João da Madeira. 

Foi com base na minha experiência prática diária, especialmente no acompanhamento de 

casos condizentes com o tema apresentado, que baseei este trabalho e os seus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

Resumo  

Os tumores de mama constituem a doença neoplásica mais comum nas cadelas e tem-se 

constatado que talvez devido ao melhoramento dos cuidados médicos prestados e ao 

consequente aumento da longevidade, a incidência tem vindo a aumentar em países em que a 

prática da OVH de conveniência não é rotineiramente executada. Por esta razão e também 

pelo facto de se ter vindo a demonstrar que a cadela representa um bom modelo de estudo 

para o cancro da mama na mulher, tem-se observado um crescente interesse no estudo nesta 

matéria. 

 Os mecanismos de ordem etiológica que promovem o desenvolvimento tumoral espontâneo 

são de diferentes naturezas, porém, na cadela pode-se afirmar indubitavelmente que os fatores 

hormonais têm a maior predominância na promoção e condução desta doença. O estadio 

clínico é estabelecido com base no sistema TNM, através do qual se avalia as dimensões do 

tumor, a presença de células neoplásicas nos gânglios regionais e a evidências de metástases à 

distância. O diagnóstico definitivo só se poderá assumir através de uma avaliação 

histopatológica. É também através da análise histopatológica que se estabelece a natureza do 

tumor, isto é, se é benigno ou maligno e após a atribuição desta classificação impõe-se a 

caracterização mais detalhada do mesmo: os benignos podem ser classificados em adenomas, 

fibroadenomas, tumor benigno misto e papilomas ductais, ao passo que os malignos se 

subdividem em carcinomas não infiltrativos, carcinomas complexos e simples, tipos especiais 

de carcinomas, sarcomas e carcinoma inflamatório. Um diagnóstico bem fundamentado com 

base nos meios anteriormente mencionados contribui para a segura determinação de um 

prognóstico e especialmente na medicina veterinária este facto adquire uma relevância 

inquestionável porque na quotidianidade clínica é rara a utilização de referências de 

prognóstico com um maior grau de especificidade, como a quantificação da expressão 

hormonal (E2 e P4) ou o nível de expressão proteica de alguns genes, como o gene p53. 

O tratamento de eleição é a excisão cirúrgica e é esta a modalidade terapêutica mais praticada 

em cadelas, porém, como havia referido, tem-se observado um notável e crescente interesse 

nesta matéria e como resultado tem-se descoberto outras vias terapêuticas, direcionadas para 

alvos mais específicos. 

O presente trabalho focar-se-á na abordagem de seis casos de cadelas acometidas por tumores 

de mama, expondo-se descritivamente todos os procedimentos integrados no 
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acompanhamento clínico de cada caso em particular. Assume-se como finalidade deste 

trabalho, a revisão e apreciação da rotineira metodologia clínica na abordagem e resolução 

terapêutica dos tumores de mama em cadelas na Clínica Veterinária Douro Sul e na 

Policlínica Veterinária Antuã. 
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Abstract 

 

Mammary tumours constitute the most common neoplastic disease in the bitches and it has 

been verified that the incidence has become higher, maybe due to the improvement of medical 

care and the consequent increased longevity in countries where the practice of convenience 

OVH is not routinely performed. For this reason and because of the fact that it has been 

solidly proven that the bitch represents the best study model for the women breast cancer, it 

has been observed a growing interest on this matter.  

The mechanisms of etiological order that promote the spontaneous tumoral development are 

from different natures, although we can undoubtedly claim that in the bitch it is the hormonal 

ones that have the greatest predominance on the promotion and conduction of this disease. 

On a first phase, the diagnose is approximately established based on the TNM system through 

which the dimensions of the tumor, the presence of neoplastic cells in the regional lymph 

nodes and the evidence of distant metastases are evaluated, however, we can only assume the 

final diagnose through a histopathological evaluation. It is also through the histopathological 

analysis that we establish the nature of the tumor, if it is benign or malign and after the 

attribution of this classification It is imposed a more detailed characterization of the tumor: 

the benign ones are classified as adenomas, fibroadenomas, benign mixed tumours and ductal 

papilloma, while the malign ones are subdivided into non infiltrative carcinoma, simple and 

complex carcinoma, sarcoma and inflammatory carcinoma. 

A well reasoned diagnose based on the previously mentioned means contributes for the secure 

determination of a prognosis and specially in veterinary medicine this fact acquires an 

unquestionable relevance because it is very rare on clinical everyday life the use of more 

specific prognosis references, as the quantification of hormonal expression (E2 and P4) or the 

protein expression level of some genes such as p53 gene expression.  

The treatment of election is surgery and this is the most used therapeutic modality on bitches, 

however, as I had referred, it has been observed a remarkable and a growing interest on this 

matter and as a result it has been discovered other therapeutic ways, directed to more specific 

targets.  
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The present work will focus on the approach of six cases of bitches affected by breast tumors, 

describing all the procedures integrated in the clinical follow-up of each particular case. The 

purpose of this study is to review and evaluate the routine clinical methodology in the 

approach and therapeutic resolution of breast tumors in bitches in the Douro Sul Veterinary 

Clinic and in the Antuã Veterinary Policlinic.  
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Capítulo I 

1. Introdução  
 

Os tumores espontâneos de mama em cadelas motivam justamente o forte interesse e 

empenho coletivo do corpo científico comprometido no seu estudo, visto que 

constituem um problema cada vez mais frequente na prática clínica, em parte 

consequência do aumento da longevidade dos animais, paradigma que se explica pela 

melhoria dos cuidados gerais que lhes são prestados (Gentschev et al., 2009; Matos et 

al, 2012; Matos & Santos, 2015). De acordo com alguns estudos, anualmente, entre 200 

a 250 cadelas em cada 100.000, são diagnosticadas com tumores de mama ( Dobson et 

al, 2002; Dias et al, 2016; Rybicka & Król, 2016). Os TMC representam a maioria das 

neoplasias que acometem a população canina feminina, sendo que, em cerca de 50% 

dos casos são tumores malignos, (Andrade et al, 2010; Salas et al, 2015) e cerca de 

metade destes casos tendem a ter uma progressão metastática (Furuya et al, 2015). Este 

comportamento metastático é, com efeito alarmante visto que o alvo preferencialmente 

afetado por esta incursão das células tumorais é o pulmão, contudo, os rins, o fígado, as 

glândulas adrenais, os olhos, o cérebro e os ossos também podem ser atingidos (Perez 

Alenza et al, 2000; Raposo et al., 2016). Poder-se-á especular que esta preocupante 

percentagem de tumores malignos se deva ao negligente desinteresse dos detentores 

face ao surgimento de massas pequenas e indolentes, aparentemente inofensivas e 

benignas, sendo algumas vezes tomada a decisão de se submeter o animal a uma 

avaliação clínica apenas após o notório crescimento ou desenvolvimento de outras 

alterações evidentes da neoplasia (Perez Alenza et al., 2000).  

Como forma de prevenção face ao risco de desenvolvimento tumoral pode optar-se pela 

prática da ovário-histerectomia em cadelas jovens (Sorenmo et al., 2009; Sleeckx et al, 

2011; Gracanin et al, 2014; Kristiansen et al., 2016), porém, os resultados satisfatórios 

desta prática não são previsivelmente aplicáveis em qualquer idade (Yamagami et al, 

1996; Beauvais, 2012)  o risco pode ser amplamente reduzido para os quase irrelevantes 

0.5% se a OVH for realizada antes do primeiro estro da cadela, aumentando 

significativamente para 8%, após o primeiro cio e para 26% após o segundo, sendo que 

após os dois anos e meio de idade perde-se a proteção preventiva desta prática (Fonseca 

& Daleck, 2000; Sorenmo et al, 2000; Salas et al., 2015; Vascellari et al., 2016). 
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Nesta abordagem introdutória tenho-me debruçado consistentemente sobre dados de 

TMC referentes às fêmeas pelo facto de caber aos machos um papel percentual 

praticamente irrelevante, sendo muito rara a ocorrência nos mesmos (Saba et al, 2007; 

Pereira, 2008) 

Outro argumento que pesa inquestionavelmente na necessidade de um contínuo 

investimento no estudo dos tumores de mama em cadelas é o facto de não ser somente 

uma fonte de conhecimento aplicável na medicina veterinária mas também uma fonte de 

dados extrapoláveis para um melhor e mais profundo entendimento do cancro da mama 

espontâneo em mulheres (Rasotto et al., 2014). É um importante capítulo da literatura 

científica integrado no conceito “One Health” (Munson & Moresco, 2007; Case et al., 

2017; Timmermans-Sprang et al, 2017), sendo já consensualmente partilhada a crença 

fundamentada de que a cadela é um excelente modelo de estudo para o cancro da mama 

em mulheres devido às flagrantes semelhanças partilhadas entre as duas espécies, 

nomeadamente no que diz respeito ao comportamento clínico, características biológicas, 

epidemiológicas, morfologia histológica, alvos moleculares, etiologia hormonal e 

genética, fatores de prognóstico, modo de progressão metastática e resposta a 

tratamentos convencionais (Klopfleisch et al, 2010; Queiroga et al, 2011; Pinho et al, 

2012; Ranieri et al., 2013; Timmermans-Sprang et al., 2017). Além destes convincentes 

argumentos, o facto de se ter constatado que o mapa genómico dos cães se aproxima 

surpreendentemente do ser humano e, o facto dos cães estarem expostos a elementos 

carcinogénicos presentes no ambiente partilhado entre cães e humanos corroboram a 

hipótese da cadela ser um bom modelo de estudo para o cancro espontâneo da mama na 

mulher (Antuofermo et al., 2007; Marconato et al., 2009; Uva et al., 2009; Pinho et al., 

2012).  

2. Desenvolvimento da Glândula Mamária 
 

A glândula mamária é uma glândula sudorípara apócrina modificada, exclusivamente 

encontrada em mamíferos. Está localizada no tecido subcutâneo e consiste numa 

intrincada rede de ductos organizados em lobos separados por tecido conjuntivo denso e 

tecido adiposo  (Sorenmo et al, 2011b; Mescher, 2013;). Esta rede de ductos coletores 

converge nos alvéolos secretores, quando estes completam o seu desenvolvimento 

(Santos et al, 2010). 
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A génese das glândulas mamárias opera-se durante o desenvolvimento embrionário, 

aquando da formação de duas cristas ventrais da ectoderme (Silver, 1966), onde, sob as 

quais, se encontram regiões especializadas da mesoderme (Sorenmo et al., 2011b). Estas 

cristas, paralelamente dispostas, estendem-se desde a região axilar até à inguinal 

(McGeady et al, 2017). As células ectodérmicas migram organizadamente ao longo 

destas linhas, acabando por coalescer e formar placas que posteriormente irão originar 

cada glândula mamária. A deposição grupal das células e a consequente formação das 

placas resulta de uma complexa interação entre as células epiteliais da ectoderme e as 

células mesenquimatosas da mesoderme (Sorenmo et al., 2011b). 

A maioria das cadelas desenvolvem cinco pares de glândulas mamárias, dois pares 

torácicos (M1 e M2), dois pares abdominais (M3 e M4) e um par inguinal (M5), apesar 

de já terem sido relatados casos de cadelas com quatro ou seis pares (Sorenmo et al., 

2011b; McGeady et al, 2017). 

Embora ocorram transformações durante o desenvolvimento embrionário respeitantes à 

formação das glândulas mamárias, conclui-se que após o nascimento toda essa cadeia de 

transformações culmina num processo inacabado, sendo necessárias diferentes fases e 

ambientes hormonais ao longo da vida reprodutiva da cadela para se completar a 

maturação funcional das glândulas mamárias (Santos et al., 2010). Na cadela 

sexualmente imatura apenas são observáveis escassos ductos na derme do mamilo, 

emergindo dos sinusoides lactíferos (Hoyer & Sipes, 2007; Mescher, 2013). Na 

puberdade observa-se o desenvolvimento desses ductos conduzido pela proliferação 

celular, maioritariamente sob influência hormonal dos estrogénios (E2) (Timmermans-

Sprang et al., 2017). Concomitantemente com o início da gestação, sob a crescente 

influência da progesterona (P4), desencadeia-se o desenvolvimento dos alvéolos 

secretores na porção terminal dos ductos intralobulares, maturando funcionalmente 

como unidades secretoras, responsáveis pela entrega de colostro ao neonato sob a 

influência da prolactina (PRL) (Sorenmo et al., 2011b). Quando se cessa a 

amamentação, ocorre naturalmente uma regressão das unidades secretoras que se 

haviam desenvolvido e maturado aquando da gestação, involuindo assim a arquitetura 

histológica da glândula mamária para o seu estado inativo (Mescher, 2013). 
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(Adaptada de Head et al, 2017) 

 

3. Suprimento sanguíneo e drenagem linfática das glândulas 

mamárias 
 

O suprimento sanguíneo das glândulas mamárias torácicas é assegurado pelos ramos 

internos da artéria torácica interna, artéria intercostal e a artéria torácica lateral (Silver, 

1966). Relativamente às glândulas mamárias abdominais e inguinais são vascularmente 

nutridas pelos ramos mamários da artéria epigástrica superficial, artéria epigástrica 

superficial caudal e por ramos da artéria pudenda externa. A drenagem venosa é feita 

em cursos paralelos ao suprimento arterial, sendo as veias epigástricas superficiais 

craniais e caudais as de maior relevância funcional (Evans et al, 2012).  

O mapeamento da drenagem linfática das glândulas mamárias é de vital importância 

para uma melhor compreensão do comportamento metastático das células tumorais 

visto que além de constituir uma facilitadora rede de difusão (Banfalvi, 2011), também 

se constatou que em alguns casos há uma neoformação de vasos linfáticos e alteração do 

padrão de drenagem fisiológico (Pereira et al, 2003). A invasão de células tumorais nos 

linfonodos é também apontada como um elemento indicativo de um prognóstico mais 

desfavorável (Postma et al., 2012). Estes factos são fundamentais para uma correta 

intervenção cirúrgica e para a consequente emissão de um prognóstico (Patsikas et al., 

2006). A drenagem linfática em cadelas saudáveis em contraste com a drenagem em 

cadelas acometidas por tumores de mama é apresentado sumariamente na tabela 1. 

Tabela 1- Drenagem Linfática em condições fisiológicas e com neoplasia 

Glândula Mamária Drenagem linfática normal Drenagem linfática 

neoplásica 

M1 ( Torácia cranial ) Linfonodo axilar Linfonodo axilar e linfonodo 

esternal 

M2 ( Torácica caudal ) Linfonodo axilar Linfonodo axilar e linfonodo 

esternal 

M3 ( Abdominal cranial ) Linfonodo axilar e linfonodo 

inguinal superficial 

Linfonodo axilar, linfonodo 

inguinal superficial e 

linfonodo ilíaco medial 

M4 ( Abdominal caudal ) Linfonodo inguinal 

superficial e linfonodo ilíaco 

Linfonodo inguinal 

superficial e linfonodo axilar 

M5 ( Inguinal ) Linfonodo inguinal 

superficial 

Linfonodo inguinal 

superficial, linfonodo 

poplíteo, e vasos linfáticos da 

porção medial da coxa 
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4. Fatores de risco 
 

São conhecidos determinados fatores e elementos de diferentes naturezas capazes de 

fomentar o risco de desenvolvimento tumoral, como a idade, a raça, a administração 

continuada de progestagénios inibidores do estro, a alimentação e a exposição a 

elementos potencialmente carcinogénicos (Andrade et al., 2010; Sleeckx et al., 2011; Im 

et al., 2013). 

4.1- Idade 

 A incidência aumenta consideravelmente em cadelas mais velhas (Chang et al, 2005), 

estabelecendo-se o período compreendido entre os oito e os dez anos de idade como o 

mais propício ao surgimento de tumores (Hellmén et al., 1993; Jitpean et al., 2012), 

havendo-se constatado porém, que a partir dos seis anos de idade o risco de incidência 

tende a agravar (Perez Alenza et al., 2000).  

4.2- Raça 

A predisposição racial representa um debate que carece de consensualidade entre os 

autores, facto que talvez possa ser explicado devido à quase impraticável abrangência 

racial que não é contemplada nos estudos, o que por sua vez se justifica pela diferente 

distribuição racial em distintos pontos geográficos (Egenvall et al., 2005; Choi et al 

2016).  

Um estudo retrospetivo realizado no México entre o ano de 2002 e 2012 revelou que as 

raças puras tendiam inequivocamente a ter uma maior incidência comparativamente às 

raças indeterminadas e que as raças pequenas se revelaram mais propícias a desenvolver 

tumores de mama que as raças de porte grande, sendo de salientar as raças Caniche e 

Cocker Spaniel (Salas et al., 2015). A raça Cocker Spaniel também se destacou 

relativamente à incidência num estudo realizado entre 2003 e 2013 face a um 

denominador composto por 5 raças, entre as quais se encontrava a raça Shi Tzu que 

demonstrou uma intrigante e forte inclinação para desenvolver tumores com pior 

prognóstico (Kim et al., 2016). Existe ainda um outro estudo  que incluiu 101 cadelas, 

onde os autores constataram que as raças pequenas apresentavam menor disposição para 

desenvolver tumores malignos (Itoh et al., 2005).  

É conveniente reforçar a ideia de que a predisposição racial face ao surgimento 
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espontâneo de tumores de mama é cativa da inexatidão conjetural, porém há raças que 

são frequentemente apontadas como sendo mais predispostas, tais como o Cocker 

spaniel, Yorkshire terrier, Maltese, Caniche miniatura, Dachshunds, Setter Inglês, 

Pastor Alemão, Pointers e o English Springer Spaniel (Egenvall et al., 2005; Borge et 

al., 2013).  

4.3- Obesidade 

Como referido anteriormente, há um íntimo paralelismo entre o cancro da mama nas 

cadelas e nas mulheres, e a obesidade como fator instigador de risco constitui um dos 

pontos de aproximação (Sonnenschein et al, 1991;Antuofermo et al., 2007; Lim et al., 

2015). No caso da mulher enquanto foco de estudo, há já algumas décadas que a 

obesidade associada ao período pós-menopausa é considerada um elemento de risco 

(Black & Gerguis, 2003; Sorenmo, 2003; Kendall et al, 2007; Cleary et al, 2010). O 

tecido adiposo é, com efeito, uma fonte de estrogénios, através de um processo de 

conversão de androgénios em estrogénios por meio da enzima aromatase. Os 

estrogénios são apontados como um rastilho determinante para o início da proliferação 

tumoral, facto que se enquadra tanto na mulher como na cadela (Illera et al., 2006; Shin 

et al., 2016). Além disso, a densa abundância de tecido adiposo não favorece um correto 

suprimento sanguíneo, condição que propicia a criação de um ambiente hipóxico, o que 

por sua vez pode levar à libertação de fatores pró-inflamatórios que garantem uma 

instabilidade adequada para os passos incipientes da carcinogénese (Carvalho et al., 

2016; Raposo et al, 2017). Nas cadelas foram identificados indícios de que a obesidade 

presente em idades jovens (até 1 ano de idade) contribui significativamente para o 

aumento do risco de incidência de tumores de mama na idade adulta (Pérez-Alenza et 

al, 1998; Murphy, 2008) .  

4.4- Dieta 

Outra variável alimentar que foi correlacionada positivamente com um aumento do 

risco de desenvolvimento tumoral, foi o consumo de dietas caseiras, altamente calóricas, 

em relação às dietas comerciais , cujas composições refletem índices calóricos mais 

baixos (Shofer et al, 1989; Pérez-Alenza et al., 1998). A baixa prevalência de tumores 

de mama em animais herbívoros face à alarmante prevalência em animais carnívoros 

acentua tentadoramente a hipótese das dietas ricas em fibras vegetais e com baixas 

quantidades de gordura estarem associadas a um menor risco de surgimento espontâneo 
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de tumores de mama (Munson & Moresco, 2007) e embora esta ideia tacitamente 

formulada pareça ser válida ainda carece de uma mais profunda investigação.  

4.5- Compostos carcinogénicos 

 No seio da enovelada esfera de elementos promotores do desenvolvimento tumoral, 

surgem alguns que estão presentes no ambiente que nos rodeia. É também neste capítulo 

que as cadelas podem ser apuradas sentinelas para a precoce deteção de compostos 

carcinogénicos no ambiente partilhado com humanos (Gavazza et al, 2001; Marconato 

et al., 2009; Bettini et al, 2010; Grüntzig et al., 2015). Estudos recentes apontaram as 

micotoxinas (Frehse et al., 2015) e os compostos piretróides presentes em pesticidas e 

drogas anti-parasitárias como substâncias potencialmente indutoras da formação de 

tumores de mama (Andrade et al., 2010).  

4.6- Anovulatórios (agentes supressores do estro)  

A ovário-histerectomia previamente ou logo após o 1º cio é amplamente  aceite como 

uma terapia preventiva face ao desenvolvimento tumoral (Gracanin et al., 2014; 

Kristiansen et al., 2016; Timmermans-Sprang et al., 2017). A administração de 

anovulatórios, com destaque para os progestagenios inibidores do estro, está fortemente 

desaconselhada, uma vez que tem sido associada ao aumento do risco de 

desenvolvimento de tumores de mama. (Frank et al., 1979; Rutteman, 1992; Selman et 

al, 1994; Selman et al, 1995; Støvring et al, 1997; Murphy, 2008). Cabe ao Médico 

Veterinário desaconselhar veementemente esta prática, alertando o tutor dos seus riscos 

e incentivando a realização de uma castração de conveniência. 

5. Etiologia 
 

A génese do tumor de mama e a condução da sua progressão encerra em si um mosaico 

heterogeneamente complexo, constituído por interações entre elementos de distintas 

naturezas, como a genética, hormonal, imunológica e ambiental, e é unanimemente 

aceite que parte dessa intrincada rede ainda se mantém oculta, principalmente quando se 

aborda os tumores de mama em cadelas (Klopfleisch et al., 2011; Karayannopoulou et 

al., 2013; Pawłowski et al., 2013; Spoerri et al., 2015).  
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5.1- Etiologia hormonal 

O facto da influência hormonal ser fundamental no desenvolvimento dos tumores de 

mama em cadelas é indiscutivelmente aceite na comunidade científica (Garderen et al., 

1997; Novosad, 2003; Queiroga et al., 2005; Spoerri et al., 2015). Como já havia sido 

referido noutro tópico deste trabalho, a glândula mamária está ativamente exposta à 

ação de hormonas ováricas (progesterona e estrogénios) durante as diferentes fases 

reprodutivas da cadela, (Sorenmo et al., 2011b; Timmermans-Sprang et al., 2017). A 

atuação destas hormonas sobre o tecido das glândulas mamárias não ocorre apenas em 

contexto fisiológico, sendo também apontadas como importantíssimos fatores na 

condução do desenvolvimento tumoral (Mol et al, 2000; Pagnini et al., 2002; 

Kristiansen et al., 2016). Uma das provas que corrobora esta hipótese é o efeito 

conhecidamente protetor da ovário-histerectomia praticada em cadelas jovens, através 

da qual se extraem cirurgicamente os ovários, fonte dessas mesmas hormonas, 

conseguindo-se assim a supressão do seu eixo de atuação nas glândulas mamárias 

(Garderen et al., 1997; Novosad, 2003). A dependência hormonal (progesterona e 

estrogénios) dos tumores mamários tem sido provada em diferentes estudos por meio da 

quantificação das suas concentrações, presentes nos tecidos saudáveis e tumorais e 

também através da determinação das suas concentrações a nível sérico. O facto é que a 

concentração destas hormonas nos tecidos é maior em caso de tumores malignos. A 

nível da quantificação hormonal sérica também se observou uma correlação positiva 

entre elevadas concentrações e estados de desenvolvimento tumoral condizentes com 

um pior prognóstico, (Peña et al, 2003; Queiroga et al., 2005; Queiroga et al., 2008). A 

dependência hormonal dos tumores de mama também pode ser suportada pela deteção 

de recetores de estrogénio (RE) e recetores de progesterona (RP) nos tecidos tumorais. 

Curiosamente, constatou-se que os tumores benignos continham uma quantidade 

superior de recetores ligantes à progesterona e estrogénio, face aos tumores malignos e 

perante esta evidência, assumiu-se que à medida que o tumor progride para um estado 

de maior malignidade, adquire a capacidade de uma produção autónoma hormonal ( 

(Rutteman et al, 1988; Philibert et al., 2003; Thuróczy et al., 2007). De modo a obter 

evidências e esclarecimentos mais sólidos sobre a autonomia hormonal do tecido 

tumoral, alguns investigadores testaram a eficácia da OVH em cadelas acometidas por 

tumores de mama e pôde-se concluir que esta prática não surtiu qualquer efeito 

terapêutico desejável, ilação que reforça a conjetura em questão (Yamagami et al., 
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1996; Kristiansen et al., 2016). 

Segundo alguns estudos, pode-se inferir que o modo de atuação hormonal sobre o 

desenvolvimento e progressão do tecido tumoral nas glândulas mamárias conduz-se 

sinergicamente, isto é, através do estabelecimento de eixos entre diferentes hormonas, 

um sistema alimentado por uma cadeia de ação e reação. Algumas investigações têm 

sugerido que as hormonas esteróides participam determinantemente para a expressão 

autócrina e parácrina de fatores de crescimento hormonais e não hormonais no tecido 

tumoral (Queiroga et al., 2005; Queiroga et al., 2008), facto que começou por ser 

apontado em estudos vocacionados para o cancro da mama em mulheres (Geraldes et al, 

2000).   

A relação entre a P4 e a hormona do crescimento (GH, do inglês Growth Hormone) 

constitui um dos eixos hormonais responsáveis pela promoção e condução tumoral 

(Concannon et al, 1980; Garderen et al., 1997; Spoerri et al., 2015). A GH é uma 

proteína libertada pela porção anterior da glândula pituitária através de uma cadência 

pulsátil (Kooistra et al, 2000). Em cadelas submetidas à administração de substâncias 

progestagéneas foram efetuados testes de estimulação e inibição à produção de GH e 

após quantificações séricas da mesma terem revelado concentrações elevadas, foi 

logicamente colocada a hipótese de haver uma fonte de produção de GH extra-pituitária 

(Selman et al., 1994; Mol et al., 2000; Queiroga et al., 2008). Em 1994, Selman e 

colaboradores, puderam concluir que a glândula mamária é capaz de produzir GH em 

resposta ao estímulo da hormona P4. (Selman et al., 1994). Sabe-se que a GH promove 

acentuadamente processos de proliferação e diferenciação celular, resultando em 

alterações acromegálicas (Eigenmann et al., 1983; Selman et al., 1994). Estudos 

recentes sugerem que esta hormona faz um recrutamento funcional das células 

estaminais da glândula mamária, o que pode de facto torná-las mais vulneráveis a 

insultos genotóxicos e consequentemente ao crescimento celular descontrolado 

(Garderen & Schalken, 2002; Timmermans-Sprang et al., 2017). Face a este 

enquadramento foi possível colocar a hipótese de que a GH participa no 

desenvolvimento tumoral, até porque a análise a tecidos tumorais revelaram 

consideráveis concentrações desta hormona (Queiroga et al., 2008). Também foi 

possível concluir que a P4 produzida de forma autócrina pelo tumor, pode levar a uma 

produção local de GH, que por sua vez desencadeará a expressão e produção pelo tumor 

do fator de crescimento semelhante à insulina, Tipo I (IGF-I) (Mol et al., 2000; 
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Queiroga et al., 2008; Klopfleisch et al, 2010; Klopfleisch et al., 2011; Timmermans-

Sprang et al., 2017). Este polipéptido quimicamente semelhante à insulina, estimula a 

proliferação do epitélio mamário e também intermedeia a expressão de genes 

envolvidos na génese tumoral (Queiroga et al., 2008). Análises quantitativas relativas 

aos níveis tecidulares de GH e IGF-I, em tecidos saudáveis e tumores benignos da 

glândula mamária não revelaram diferenças significativas, porém, foi notado um 

aumento bastante significativo nos tecidos tumorais malignos (Queiroga et al., 2008). 

Aparentemente a GH estabelece interações com os núcleos celulares, regulando a 

expressão de genes promotores da expressão fenotípica metastática (Waters & Conway-

campbell, 2004). Estes factos associam solidamente a GH e a IGF-I à progressão 

tumoral de natureza maligna. Estudos sobre o cancro da mama na mulher haviam 

proposto que a IGF-I atua sinergicamente com o ER (Song et al, 2007). Nas cadelas este 

sinergismo também se parece expressar e julga-se que o ER sensibiliza as células para o 

efeito mitótico provocado pela IGF-I (Queiroga et al., 2008).  

Outra hormona aparentemente envolvida em todo este processo de génese tumoral é a 

prolactina (Queiroga et al., 2005; Michel et al., 2012; Spoerri et al., 2015). A PRL é 

uma hormona sintetizada pela porção anterior da glândula pituitária e além de outras 

funções, atua como um fator de crescimento em tecidos extra-pituitários, entre os quais 

se inclui a glândula mamária, onde gera a proliferação e diferenciação do epitélio 

mamário e onde também é crucial para o estímulo da lactação no período pós-parto 

(Queiroga et al., 2005; Michel et al., 2012). Já foi referido que a PRL é produzida pela 

Glândula Pituitária, não obstante, também pode ser produzida noutros tecidos, inclusive 

na glândula mamária onde se pode manifestar de um modo autócrino/parácrino (Ben-

Jonathan et al, 1996). De acordo com as análises quantitativas realizadas em soro 

(Queiroga et al., 2005), a concentração sérica de PRL não espelhou alterações 

significativas quando se estabeleceu a análise comparativa entre tumores benignos e 

malignos, todavia, foram encontradas diferenças quantitativas apreciáveis quando se 

comparou a concentração de PRL tecidual em tumores malignos e benignos, estando 

aumentada em tumores malignos (Queiroga et al., 2005). 

5.2- Etiologia genética 

A invasão tumoral, cuja natureza se baseia na sucessão de processos proliferativos e 

diferenciativos, certamente não seria tão engenhosamente eficaz se o tumor não 
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dispusesse da capacidade de induzir mutações genéticas, através das quais consegue 

neutralizar a produção de proteínas que visam contrariar o seu avanço, ou mesmo até 

promover a produção de fatores que favoreçam a sua incursão (Klopfleisch et al., 2010; 

Queiroga et al., 2011; Deinnocentes et al, 2015; Tong et al., 2016). Irão ser abordados 

alguns genes que constituem pontos-chave nesse processo de mutação e na consequente 

criação de um ambiente prolífico para o avanço das células tumorais.  

Um desses genes é o p53, que em condições normais codifica uma proteína fundamental 

para a supressão da progressão tumoral (Chu et al, 1998; Veldhoen et al, 1999; 

Klopfleisch et al., 2011). É responsável por provocar a apoptose de células portadoras 

de defeitos e erros irreparáveis no DNA e também quando ocorre ativação oncogénica 

(Tong et al, 2016; Oliveira et al, 2017). Quando ocorrem mutações na expressão deste 

gene ocorre naturalmente uma proliferação celular descontrolada, condição 

necessariamente inerente à natureza invasiva tumoral (Queiroga et al, 2011). À 

semelhança do que ocorre no cancro da mama da mulher, a influência da mutação no 

gene p53 foi detetada tanto nos tumores benignos como nos tumores malignos de mama 

na cadela (Muto et al., 2000). 

O gene p27, também é apontado como uma referência etiológica importante (Rivera & 

von Euler, 2011). Este gene codifica uma proteína inibidora das quinases ciclina-

dependentes, apresentando uma grande preponderância na regulação do ciclo celular e 

quando há uma perda da sua expressão devido à ocorrência de mutações, há também um 

crescente risco para uma proliferação celular anárquica (Klopfleisch et al, 2010). O 

decréscimo da sua expressão parece acentuar-se quando o tumor tende a ter uma 

progressão maligna (Klopfleisch et al., 2011; Rivera & von Euler, 2011). 

O HER2 é um proto-oncogene solidamente aceite como referência de prognóstico e 

também como alvo terapêutico no cancro de mama na mulher (De las Mulas et al, 2003; 

Gama et al, 2008). A amplificação deste gene pode levar à ativação de diferentes vias 

que induzem um aumento da proliferação celular (Timmermans-Sprang et al., 2017). No 

cancro de mama na mulher está associado a um prognóstico desfavorável e a fortes 

resistências terapêuticas, porém estas ilações não se refletem consensualmente nos 

estudos de tumores de mama em cadelas, havendo estudos com conclusões 

diametralmente opostas quanto ao seu valor como fator de prognóstico (Hsu et al, 2009; 

Ressel et al., 2013; Peña et al., 2014; Campos et al., 2015). 



 

25 
 

5.3- Outras etiologias 

A prostaglandina H2 sintase, mais comummente designada de cicloxigenase, faz-se 

quimicamente representar por via de três isoenzimas, a COX-1 e a COX-2 e a COX-3 

(Tamura et al, 2015). No capítulo de tumores de mama, interessa abordar a participação 

da COX-2, cuja funcionalidade parece estar relacionada com a promoção e progressão 

tumoral (Tan et al, 2004; Queiroga et al, 2007). Esta isoenzima parece ter um papel 

ativo nos processos invasivos, na angiogénese e na resistência à apoptose (Camacho et 

al., 2014; Tamura et al., 2015). Alguns estudos revelaram uma expressão claramente 

mais acentuada da COX-2 em tumores malignos em relação aos tumores benignos. 

(Queiroga et al., 2007; Queiroga et al, 2011; Araújo et al., 2016). Também já foi 

comprovado o seu valor enquanto fator de prognóstico nestas neoplasias (Queiroga et 

al., 2010). 

No microambiente tumoral, existem distintas, porém cooperantes engrenagens 

etiológicas, como tem vindo a ser descrito. O recrutamento de macrófagos no 

desenvolvimento tumoral é parte integrante deste quadro etiológico caleidoscópico 

(Król et al., 2011; Raposo et al., 2015). De acordo com alguns estudos, as massas 

tumorais que contêm maior densidade de macrófagos demonstram uma forte correlação 

positiva com os processos transformativos de angiogénese e metastização (Pollard, 

2008; Król et al., 2011; Raposo et al., 2015; Pierini et al, 2017). Quanto ao processo de 

angiogénese, considerado crucial para o desenvolvimento tumoral, é em grande parte 

promovido pela libertação de um fator pró-angiogénico sob a influência dos 

macrófagos, o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) (Raposo et al., 2015). 

Conjetura-se que os macrófagos desencadeiam a desagregação das células do tumor 

primário e a sua consequente dispersão, condição que natural e oportunamente favorece 

a progressão metastática (Król et al., 2011). A ativa participação dos macrófagos no 

desenvolvimento tumoral pode também ser corroborada com o facto de inflamações 

crónicas, nas quais se regista uma alta densidade destas células, tenderem a progredir 

para lesões tumorais (Król et al., 2011; Gelaleti et al, 2012).  

Além dos macrófagos, também os linfócitos são elementos integrantes do infiltrado 

inflamatório densamente presente na lesão tumoral (Estrela-Lima et al., 2012). Noutros 

tumores, como no tumor venéreo transmissível e no papiloma oral canino, os linfócitos 

parecem participar no combate e na consequente regressão tumoral, todavia, nos 
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tumores de mama na cadela, parecem assumir um papel pró-tumoral (Carvalho et al, 

2014). Esta dicotomia funcional parece prender-se pelo tipo de linfócitos T que se 

fazem representar nas lesões tumorais. Num estudo desenvolvido por Carvalho e 

colegas (Carvalho et al, 2011), foram determinadas as concentrações de linfócitos T 

CD3+ nos tecidos adjacentes à lesão tumoral e os dados revelaram que os tumores com 

características mais desfavoráveis apresentavam as maiores concentrações destes 

linfócitos. Noutro estudo (Estrela-Lima et al., 2012), concluiu-se que o rácio de 

linfócitos T CD4+/CD8+ era maior em tumores malignos com evidências de 

metastização. As células T reguladoras, outra estirpe distinta de linfócitos, intervêm 

ativamente na manutenção da tolerância imunitária e pelo facto de alguns estudos terem 

detetado altas concentrações em tumores agressivos e progressivos, associados a um 

pior prognóstico, permite concluir que este tipo de linfócitos inibem a resposta 

imunitária anti-tumoral (Kim et al., 2012; Carvalho et al., 2014, 2016;). 

6. Classificação dos tumores mamários caninos 

 
A classificação histológica genericamente utilizada baseia-se nos termos classificativos 

propostos em 1999 pela OMS (Sorenmo, 2003; Andrade et al., 2010; Carvalho et al., 

2011; Goldschmidt et al, 2011;). Esta classificação reúne características histogenéticas, 

descrição morfológica e referências de prognóstico (Sleeckx et al., 2011). Antes de se 

apresentar sumariamente a identificação e a respetiva descrição dos diferentes tipos de 

tumores contemplados na classificação de 1999, é conveniente estabelecer-se os 

parâmetros que permitem a prática distinção entre tumores benignos e malignos e entre 

tumores simples, complexos e mistos. A distinção entre os tumores benignos e malignos 

pode-se tornar enganadora (Goldschmidt et al., 2011), tendo-se estimado 

percentualmente a ocorrência de erros na distinção entre os dois tipos em 10% (Sleeckx 

et al., 2011). Os tumores benignos são por norma bem circunscritos e encapsulados, sem 

expressão de comportamento invasivo, enquanto os tumores malignos podem revelar 

invasão peritumoral e linfática, áreas intra-tumorais de necrose, pleomorfismo nuclear e 

celular, mitoses a uma taxa descontrolada, excessiva densidade de microvasculatura e 

neovascularização e progressão metastática (Restucci, 2000; Sorenmo, 2003; 

Goldschmidt et al., 2011; Sleeckx et al., 2011; Im et al., 2014). Após se ter estabelecido 

esta distinção, importa determinar se se trata de um tumor simples, complexo ou misto: 

os tumores simples apresentam na sua composição apenas um tipo celular, podendo ser 
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de origem epitelial ou mioepitelial; os tumores complexos são constituídos por dois 

tipos de células, epiteliais e mioepiteliais; os tumores mistos são mais heterogéneos, 

podendo apresentar uma combinação de células epiteliais e mioepiteliais ou apenas uma 

das linhas celulares mencionadas associadas a células de origem mesenquimatosa 

(tecido cartilaginoso ou ósseo (Sorenmo, 2003; Sleeckx et al., 2011; Peña et al., 2014; 

Head et al, 2017). : 

Tabela 2- Identificação  dos tumores benignos na cadela com base na classificação 

proposta em 1999 

Tumores benignos 

Adenomas Adenoma simples 

Adenoma complexo 

Adenoma basalóide 

Fibroadenoma Fibroadenoma  com baixa celularidade 

Fibroadenoma com alta celularidade 

Tumor benigno misto 

Papiloma ductal 

     Adaptada de (Sleeckx et al., 2011; Head et al, 2017) 

Tabela 3- Identificação dos tumores malignos na cadela com base na classificação 

proposta em 1999 

Tumores Malignos 

Carcinoma não infiltrativo ( in situ ) 

Carcinoma complexo 

Carcinoma simples Carcinoma tubulopapilar 

Carcinoma sólido 

Carcinoma anaplásico 

Tipos especiais de carcinomas  Carcinoma de células fusiformes 

Carcinoma de células escamosas 

Carcinoma mucinoso 

Carcinoma rico em lípidos 

                                      Adaptada de (Sleeckx et al., 2011; Head, et al, 2017;) 
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(Continuação da Tabela 3) 

Sarcomas Fibrossarcoma 

Osteossarcoma 

Condrossarcoma 

Lipossarcoma 

Carcinoma ou sarcoma em tumor benigno 

Carcinoma inflamatório 

                                                                         Adaptada de (Sleeckx et al., 2011; Head, et al, 2017;) 

7. Diagnóstico e apresentação clínica 
 

O método de abordagem clínica para se estabelecer o diagnóstico de tumores de mama 

começa, como é em geral recomendado, por uma anamnese detalhada. Há determinadas 

informações recolhidas na anamnese que merecem um especial destaque tal como a 

idade do animal, a raça, o estado reprodutivo, o tipo de alimentação, a condição corporal 

e se há o uso recorrente de progestagéneos sintéticos (Andrade et al., 2010; Cleary et al., 

2010; Sleeckx et al., 2011; Im et al., 2013). 

 Neste tipo de quadros clínicos é incomum a manifestação de sinais de doença 

sistémica, excetuando nos casos em que já ocorreu metastização e nos casos de 

carcinoma inflamatório, sendo rotineiramente detetado apenas o crescimento de uma ou 

múltiplas massas nas glândulas mamárias (Sorenmo, 2003; Sleeckx et al., 2011; 

Sorenmo et al., 2011b; Head et al, 2017). As glândulas mamárias abdominais caudais e 

as inguinais são as mais afetadas e geralmente os animais apresentam tumores múltiplos 

em uma ou mais glândulas mamárias (Sorenmo et al., 2009; Matos et al., 2012; Dias et 

al., 2016; Head et al, 2017). A caracterização clínica do tumor depende da sua natureza, 

podendo-se encontrar desde pequenas massas isoladas bem circunscritas, sem 

aderências a outros tecidos, a massas grandes de crescimento rápido, ulceradas e com 

aderências, (Perez Alenza et al., 2000; Sorenmo et al., 2011b; Head et al, 2017). O 

sistema de caracterização usado para o estadiamento tumoral é o sistema modificado de 

Owen (Owen, 1980), que recentemente sofreu adaptação (Withrow et al, 2007) Este 

sistema está apresentado na figura 3. O estadiamento tumoral também providencia valor 

prognóstico para a construção do quadro clínico, assumindo-se que o prognóstico será 

tanto pior quanto maior for o grau de estadiamento tumoral (Gundim et al, 2016). 
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Tabela 4- Sistema TNM modificado 

Estadio Tamanho Envolvimento 

ganglionar 

Metástases 

Estadio 1 T1< 3cm N0 M0 

Estadio 2 T2 3-5 cm N0 M0 

Estadio 3 T3> 5 cm N0 M0 

Estadio 4 Qualquer tamanho N1 (positivo ) M0 

Estadio 5 Qualquer tamanho Qualquer M1  

Adaptado de (Withrow et al, 2007); T-tamanho; N0-ausência de metastização dos linfonodos regionais;          
N1-presença de metastização dos linfonodos regionais; M0-ausência de metástases à distância; M1-
presença de metástases à distância. 

 

Tomando em consideração que a maioria dos tumores de mama metastizam por via 

linfática, torna-se crucial a identificação e verificação do estado dos linfonodos com 

vista à determinação de um prognóstico mais preciso (Sorenmo, 2003; Soultani et al., 

2017). A citologia aspirativa e a biópsia, podem constituir bons meios para pesquisar o 

envolvimento ganglionar e no caso de se descartar a presença de invasão neoplásica 

nestes linfonodos poder-se-á supor que o tumor ainda não se terá metastizado (Tuohy et 

al, 2009; Sorenmo et al, 2011a). O uso de técnicas como a RM ou a TC para a pesquisa 

do estado de metastização nos linfonodos revela boa sensibilidade, porém é uma 

realidade quase utópica na quotidianidade clínica em medicina veterinária devido aos 

seus custos elevados (Osaki et al., 2016; Soler et al., 2016; Soultani et al., 2017). 

Na sequência lógica dos meios escolhidos na elaboração do diagnóstico, opta-se 

primeiramente por aqueles que são mais fácil e rapidamente executáveis, com 

comodidade económica para os tutores e menos traumáticos para o animal. A CAAF 

parece reunir estas característica ainda que sob alguma controvérsia na medicina 

veterinária sobre o seu valor de fiabilidade como meio de diagnóstico (Magalhães et al, 

2001; Zuccari et al, 2001; Cassali et al, 2007; Simon et al., 2009). Além das vantagens 

anteriormente mencionadas, a CAAF parece representar um meio desejavelmente 

sensível e específico para se determinar a malignidade de uma amostra tumoral, 

baseando-se na interpretação do padrão da cromatina, na evidência de infiltração de 

macrófagos e na média de ocupação nuclear (Zuccari et al., 2001; Simon et al., 2009; 

Pierini et al., 2017), todavia, há consistentes razões que se opõem às vantagens desta 

técnica, como a heterogeneidade arquitetural, típica das amostras dos tumores de mama, 
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a presença de inflamação e necrose tender a gerar falsos negativos e a imprecisão na 

identificação de tumores benignos e tumores mistos (Masserdotti, 2006; Cassali et al., 

2007; Simon et al., 2009). Em súmula, poder-se-á inferir que esta técnica se for 

cuidadosamente executada, desde a recolha da amostra à sua análise, se puder contar 

com a inclusão da ultrassonografia na sua prática e se for perspetivada como um meio 

auxiliar de diagnóstico poderá contribuir precoce e positivamente para uma melhor 

perceção do quadro clínico (Masserdotti, 2006; Cassali et al., 2007; Simon et al., 2009).  

Os perfis bioquímico e sanguíneo não são considerados um meio de aproximação 

específica ao diagnóstico neste capítulo, não obstante, tornam-se muito relevantes, 

tendo em conta que o tratamento de eleição em cadelas com tumores de mama é a 

mastectomia, tornando-se assim imperativo o conhecimento dos perfis bioquímico e 

sanguíneo pré-cirúrgicos e além deste motivo implícito na boa prática clínica, é através 

destes perfis que se detetam possíveis síndromes paraneoplásicas (Sleeckx et al., 2011; 

Spoerri et al., 2015). A pesquisa de coagulopatias também é relevante como requisito 

pré-cirúrgico e também porque a coagulação intravascular disseminada pode ser um 

problema concorrente em tumores como o carcinoma inflamatório e outro tipo de 

tumores associados a um elevado de risco de metastização (Garamvolgi et al., 2006). 

O diagnóstico definitivo e considerado de eleição é obtido através da análise 

histopatológica das massas tumorais excisadas aquando da mastectomia (Pierini et al., 

2017). Como já havia sido referido, cerca de 50% dos tumores de mama são malignos e 

considerando que os tumores desta natureza tendem a metastizar, torna-se 

evidentemente necessária a procura de metástases (Andrade et al., 2010; Sleeckx et al., 

2011). O local que preferencialmente é atingido é o pulmão e o método prioritário para 

a pesquisa de metástases neste órgão é a radiografia torácica por via de três projeções 

(latero-lateral, direita e esquerda e ventro-dorsal) (Perez Alenza et al., 2000; Sorenmo et 

al., 2011a), embora através da TC se consiga um grau de sensibilidade maior para a 

deteção de lesões mais pequenas, que podem até por vezes escapar ao escrutínio do 

exame radiográfico (Nemanic et al, 2006; Otoni et al., 2010; Gundim et al., 2016). 

Ainda que o pulmão seja o órgão maioritariamente afetado por metástases, outros 

órgãos como o fígado, os rins e os ossos também podem ser atingidos e no caso de 

haver suspeitas de metastização nesses órgãos, poder-se-á recorrer como meio de 

despiste à prática da ultrassonografia, radiografia óssea ou RM (Perez Alenza et al., 

2000; Garamvolgi et al., 2006; Sorenmo et al., 2011ª; Osaki et al., 2016).  
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8. Parâmetros de prognóstico 
 

A complexa heterogeneidade da natureza etiológica e das distintas apresentações 

clínicas dos tumores de mama dita a diversidade das referências de prognóstico 

propostas na literatura científica, porém aquelas que são mais recorrentemente 

abordadas baseiam-se no sistema TNM (tamanho do tumor, envolvimento ganglionar e 

evidência de metástases) e no estadiamento tumoral decorrente do mesmo, na presença 

de ulceração, no diagnóstico histopatológico, na graduação tumoral, na evidência de 

metastização, na expressão de recetores hormonais e de oncogenes e de outros 

marcadores moleculares, na existência de angiogénese e também na idade em que o 

animal é submetido à excisão cirúrgica tumoral (Withrow et al, 2007; Sleeckx et al., 

2011; Ressel et al., 2013; Santos et al., 2013; Head et al, 2017). 

8.1- Idade 

A idade pode ser considerada uma referência clínica na formulação de um prognóstico e 

neste capítulo, tendo em conta que os cães entre os oito e os dez anos representam a 

faixa etária de maior incidência, é também tida em conta na previsão do prognóstico, 

considerando-se que quanto mais velho for o animal mais reservado será o prognóstico 

(Schneider et al, 1969; Hellmén et al., 1993; Jitpean et al., 2012). Todavia, nem todos os 

estudos consideram a idade como um fator relevante para o prognóstico exclusivamente 

associado ao desenvolvimento tumoral (Philibert et al., 2003; Chang et al., 2005). 

8.2- Características do tumor 

O tamanho do tumor tem sido apontado como um dos indicadores clínicos de 

prognóstico mais fiáveis. A medição do diâmetro tumoral (T), é considerado um 

importante dado indicador de prognóstico (Carvalho et al, 2016), visto que em alguns 

estudos, os tumores com tamanho superior a 5 cm foram solidamente associados a um 

comportamento metastático, principalmente a nível dos gânglios linfáticos, e à redução 

de expressão de recetores hormonais (ER e PR), condição caracterizadora de tumores 

associados a um prognóstico mais desfavorável (Andea et al., 2002; Chang et al., 2005; 

Ferreira et al, 2009), ao passo que tumores com tamanho inferior a 3 cm não revelam, 

por norma, metastização nos linfonodos (Chang et al., 2005). A medição tumoral é 

usualmente feita no exame físico, por meio da palpação e embora esta metodologia 

prática seja importante no estabelecimento do prognóstico tem de se ter em 
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consideração a sua considerável margem de imprecisão, visto que na medição são 

incluídos tecidos não neoplásicos, como tecidos inflamados, fibrosados e a própria pele 

(Matos et al., 2012).  

A ulceração é facilmente visível aquando da medição tumoral no exame físico e 

segundo alguns autores pode ser interpretada como fator dedutível no prognóstico, 

desfavorecendo-o  (Sleeckx et al., 2011; Raposo et al, 2014). 

8.3- Envolvimento ganglionar 

A verificação do envolvimento ganglionar (N), isto é, se há células neoplásicas nos 

linfonodos, indicativas da incursão metastática, é um dado fiável e de grande relevância 

no esclarecimento do prognóstico (Yamagami et al., 1996; De Las Mulas et al, 2005), 

excetuando no caso dos sarcomas pelo facto de metastizarem por via hematógena 

(Hellmén et al., 1993). Os linfonodos deverão ser os primeiros a ser submetidos à 

inspeção porque no caso de se excluir a invasão metastática nos mesmos, poder-se-á 

também supor que ainda não terá ocorrido metastização noutros órgãos (Soultani et al., 

2017). Os animais sem evidências de envolvimento ganglionar estão associados a um 

maior DFS e OS (Chang et al., 2005), ao passo que aqueles que evidenciam 

metastização nos gânglios revelam um prognóstico marcadamente pior (Hellmén et al., 

1993; Karayannopoulou et al, 2005; Araújo et al, 2015).  

8.4- Metastização 

A metastização representa, logicamente, o prognóstico mais desfavorável, pois nesta 

situação o quadro clínico tende a agravar-se através da manifestação de sinais clínicos 

sistémicos, dependendo claro dos órgãos afetados e o facto deste tipo de tumores serem 

considerados inoperáveis acentua naturalmente a severidade do prognóstico (Philibert et 

al., 2003; Sorenmo et al., 2011b; Araújo et al., 2015). Como já havia sido mencionado e 

descrito, o sistema TNM possibilita o estadiamento tumoral e quanto maior for o nível 

de estadiamento tanto pior será o prognóstico (Withrow et al, 2007; Sleeckx et al., 2011; 

Gundim et al., 2016).  

 

8.5- Angiogénese 

A neo-formação e o aumento da densidade de vasos sanguíneos em redor do tumor 

primário constitui um mecanismo basilar para o comportamento tumoral expansionista e 
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invasivo, tornando-se portanto num indicador de mau prognóstico (Graham & Myers, 

1999; Sleeckx et al., 2014). A angiogénese, tal como outros mecanismos, resulta de 

interações entre diferentes elementos integrados no microambiente tumoral, como a 

COX2, o FCVE e as células T reguladoras. A deteção e quantificação desses elementos 

possibilita a interpretação de um prognóstico, expressamente pior quanto maior forem 

as suas concentrações (Queiroga et al., 2011; Clemente et al., 2013; Carvalho et al., 

2016).  

8.6- Caracterização histopatológica 

Ainda que haja diferentes métodos, a avaliação histopatológica é, com efeito, o método 

mais seguro para a determinação de um diagnóstico e o método mais fiável para a 

predição de um prognóstico (Rasotto et al, 2017). Numa escala decrescente, do pior para 

o melhor prognóstico, o carcinoma inflamatório afigura-se como o primeiro e mais 

agressivo tumor com um prognóstico invariavelmente mau e com um expectável tempo 

de sobrevivência pós-diagnóstico reduzido (Raposo et al., 2017). Seguem-se os 

sarcomas, destacando-se o osteossarcoma com o pior prognóstico, sucedidos pelos 

carcinomas e pelos tumores malignos mistos. Dentro dos carcinomas, o carcinoma 

anaplásico revela um pior prognóstico que o carcinoma sólido e este que o carcinoma 

tubulopapilar (Karayannopoulou et al, 2001), O carcinoma complexo apresenta o 

prognóstico menos desfavorável (Head et al, 2017). 

8.7- Outros elementos de referência 

Na tabela 5 são apresentados parâmetros de ordens distintas, que têm vindo a ser 

propostos como úteis referências de prognóstico pela literatura científica. 

Tabela 5- Elementos de referência na determinação do prognóstico 

Ki-67 Proteína nuclear ativamente expressa 

na divisão celular; altas concentrações 

a nível intratumoral estão associadas 

a tumores agressivos com progressão 

metastática; DFS e OS mais baixos; 

( Zuccari et al, 2004; 

Ferreira et al., 2009; Araújo 

et al., 2016; Carvalho et al., 

2016) 

PCNA  Marcador molecular expressamente 

detetado no núcleo das células durante a 

fase de síntese e reparação de DNA; 

altas concentrações intra-tumorais 

associadas a tumores agressivos com 

características malignas; DFS e OS mais 

baixos; 

(Ferreira et al., 2009; 

Carvalho et al., 2016;) 
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(Continuação da Tabela 5) 

Células T 

reguladoras  

Grupo distinto de linfócitos que 

participam na modulação imunitária 

no processo de progressão tumoral, 

inibindo a resposta imunitária anti-

tumoral; altas concentrações intra-

tumorais associadas a tumores 

agressivos com invasão linfática, 

necrose e DFS e OS mais baixos;  

(Kim et al., 2012; Oh et al., 

2014; Carvalho et al., 2016) 

Il-8 A interleucina 8 é um mediador 

intercelular pró-inflamatório e pró-

angiogénico, cujas altas concentrações 

séricas foram associadas a uma 

progressão tumoral agressiva e 

metastática com um prognóstico 

desfavorável;  

(Estrela-Lima et al., 2012; 

Gelaleti et al., 2012; Martins 

et al, 2016) 

Rácio CD4+/CD8+ Os linfócitos constituem um dos 

elementos predominantes no 

microambiente tumoral e estão 

associados a tumores agressivos; altas 

concentrações de CD4+ para baixas 

concentrações de CD8+ é um dado 

revelador de um prognóstico 

desfavorável;  

(Carvalho et al., 2011, 2014; 

Estrela-Lima et al., 2012; 

Raposo et al., 2014) 

Células T 

reguladoras  

Grupo distinto de linfócitos que 

participam na modulação imunitária no 

processo de progressão tumoral, 

inibindo a resposta imunitária anti-

tumoral; altas concentrações intra-

tumorais associadas a tumores 

agressivos com invasão linfática, 

necrose e DFS e OS mais baixos;  

(Kim et al., 2012; Oh et al., 

2014; Carvalho et al., 2016) 

Il-8 A interleucina 8 é um mediador 

intercelular pró-inflamatório e pró-

angiogénico, cujas altas concentrações 

séricas foram associadas a uma 

progressão tumoral agressiva e 

metastática com um prognóstico 

desfavorável;  

(Estrela-Lima et al., 2012; 

Gelaleti et al., 2012; Martins 

et al, 2016) 

COX-2 A sobreexpressão de cox-2 assinala-se 

em tumores agressivos, estando 

envolvida na inibição da apoptose, na 

supressão da resposta imunitária e na 

indução da angiogénese; a sua 

sobreexpressão está associada a DFS e 

OS mais baixos; 

(Tan et al., 2004; Queiroga et 

al., 2005; Millanta et al, 2006; 

Queiroga et al, 2010; Araújo 

et al., 2016) 

TAM´s 

(Macrófagos 

associados ao 

tumor) 

Os tumores com denso infiltrado de 

macrófagos tendem a ser invasivos e 

malignos, fazendo-se traduzir 

logicamente num prognóstico 

desfavorável;  

(Raposo et al., 2014) 
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(Continuação da tabela 5) 

 

E2 e P4 Altas concentrações séricas de E2 e 

P4 e baixas concentrações de RE2 e 

RP4 foram associadas a tumores 

maiores, ulcerados e com 

envolvimento ganglionar; são dados 

representativos de baixos DFS e OS 

(Alenza et al., 2000; De Las 

Mulas et al., 2005; Perez; 

Queiroga et al., 2005; 

Chang et al., 2009)  

SO4E1, A4, DHEA A sobreexpressão destas hormonas é 

preditiva de DFS e OS mais baixos; 

(Queiroga, 2015) 

GH e IGF-I As concentrações séricas e tecidulares 

de GH e IGF-I são notoriamente 

maiores em tumores malignos estando 

claramente associadas a DFS e OS mais 

baixos; 

(Queiroga et al., 2010) 

 

9. Tratamento 
 

Na prática clínica em medicina veterinária, contrariamente à realidade clínica em 

medicina humana, ainda não foram consensualmente implementadas linhas-padrão de 

tratamento como resposta aos diferentes cenários clínicos que os tumores de mama 

podem idiossincraticamente proporcionar, principalmente nos tumores malignos com 

elevado potencial metastático (Sorenmo, 2003; Withrow et al, 2007; Arenas et al, 

2016).  

9.1- Excisão cirúrgica 

A estratégia terapêutica dominante em Medicina veterinária é a excisão cirúrgica 

(Nakagawa et al, 2007; Horta et al., 2015; Igase et al., 2016; Tran et al, 2016), podendo-

se optar pela execução de uma lumpectomia, na qual se retira apenas o nódulo e o tecido 

comprometido pela lesão tumoral na glândula mamária, pela mastectomia regional, na 

qual é extraída a glândula mamária afetada e as que lhe são adjacentes, ou pela 

mastectomia radical, na qual se executa a completa remoção de uma (unilateral) ou 

ambas (bilateral) cadeias mamárias (Withrow et al, 2007). A escolha da técnica 

cirúrgica é feita em função das características do tumor como o seu tamanho, número de 

nódulos e a localização (Sleeckx et al., 2011) e desde que a excisão cirúrgica seja 

executada com amplas margens, a técnica escolhida parece não influenciar 

significativamente o tempo de sobrevivência pós-cirúrgico (Horta et al., 2015; Dias et 

al., 2016). Todavia, a escolha da técnica cirúrgica não é tão linear quanto parece ser. 
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Quando uma cadela apresenta múltiplos tumores, a escolha da mastectomia radical 

afigura-se como sendo logicamente necessária (Stratmann et al, 2008), porém quando 

apresentam apenas um tumor numa única glândula mamária a questão poder-se-á tornar 

mais enganadora. Em (Stratmann et al., 2008) determinou-se que 58% das cadelas 

submetidas à mastectomia regional, sendo que estas apenas evidenciavam o 

desenvolvimento de uma única massa tumoral numa das cadeias mamárias, revelaram o 

desenvolvimento de um novo tumor no tecido mamário ipsilateral reminiscente, dado 

que favorece a escolha da mastectomia radical. A lumpectomia está indicada para a 

remoção de massas com tamanho igual ou inferior a 5mm, sem aderências e sem 

comportamento invasivo (Sleeckx et al., 2011).  

Aquando da remoção cirúrgica das GM caudais através da mastectomia regional é 

aconselhável a remoção dos linfonodos inguinais devido à íntima proximidade 

anatómica, todavia, quando se aborda as GM 1, 2 ou 3, a remoção dos linfonodos 

axilares deve ser bem ponderada devido ao alto risco, justificado pela proximidade com 

o plexo braquial (Sleeckx et al., 2011). Convém também mencionar que a excisão 

cirúrgica possibilita a oportuna biópsia ao tecido tumoral, permitindo o posterior exame 

histopatológico da mesma com vista à obtenção do diagnóstico definitivo (Sorenmo, 

2003).  

A cirurgia é claramente vantajosa em carcinomas sem evidências de metastização e 

comportamento invasivo, não obstante, em casos de tumores mais agressivos como o 

carcinoma inflamatório e tumores em estádios mais avançados, a isolada execução da 

cirurgia, sem o apoio de técnicas adjuvantes revela-se infrutífera, não sendo capaz de 

travar o avanço tumoral e sanar o paciente (Lavalle et al, 2012; Tran et al., 2016) . 

Alguns protocolos terapêuticos adjuvantes têm vindo a ser instaurados na prática clínica 

em Medicina Veterinária. Segue-se a abordagem a alguns deles. 

9.2- Quimioterapia 

Na Medicina Humana a quimioterapia é rotineiramente usada e esclarecidamente aceite 

(Karayannopoulou et al., 2001), porém, no tratamento dos tumores de mama em cadelas 

esta modalidade terapêutica ainda não reúne um consenso indisputável, facto justificado 

pelo número limitado de estudos e também por alguns deles incidirem as respetivas 

pesquisas sobre grupos pequenos e heterogéneos (Simon et al, 2006; Ness, 2009; Matos 
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& Santos, 2015). Apesar destes fatores, o potencial da quimioterapia como terapia 

adjuvante pós-cirúrgica é encarado com otimismo em alguns estudos.  

No estudo de Lavalle e colaboradores, publicado em 2012 (Lavale et al., 2012), os 

autores  descrevem a comparação dos resultados terapêuticos obtidos entre um grupo de 

cadelas com tumores de mama submetidas à excisão cirúrgica associada ao uso pós-

cirúrgico de carboplatina e outro grupo apenas submetido à excisão cirúrgica e 

concluiu-se que o grupo com quimioterapia adjuvante revelou tempos de sobrevida total 

significativamente superiores, sem manifestação de efeitos adversos que 

comprometessem a qualidade de vida do animal. Em (Karayannopoulou et al., 2001), o 

grupo submetido à administração pós-cirúrgica de ciclofosfamida associada a 5-

fluoracil também revelou um maior tempo de sobrevida total (superior a dois anos) 

relativamente ao grupo em que apenas se realizou a excisão cirúrgica (inferior a dois 

anos). Quanto a efeitos secundários, foram apenas registados alguns casos de leucopenia 

no grupo sujeito a tratamento adjuvante com ciclofosfamida. Já em (Ness, 2009) 

estabeleceu-se a comparação entre o uso isolado de mitoxantrona ou em combinação 

com vincristina e ciclofosfamida em cadelas com carcinoma inflamatório num estado 

avançado. O tempo de sobrevivência no grupo submetido à quimioterapia revelou-se 

quase duplamente superior em comparação ao grupo submetido apenas à terapia 

paliativa (com corticocosteroides e antibioterapia). Em (Marconato et al, 2008), usou-se 

a gencitabina no período pós-cirúrgico, um agente quimioterápico em crescente 

utilização e preponderância no combate ao cancro da mama na mulher, em comparação 

com um grupo em que se praticou a excisão cirúrgica e apesar de não terem sido 

observadas notórias melhorias quanto ao tempo de recorrência tumoral e de 

sobrevivência no grupo submetido à administração da gencitabina, as cadelas linfonodo-

positivas pertencentes a esse grupo manifestaram uma interrupção na progressão 

tumoral e numa cadela constatou-se que o tamanho das metástases pulmonares havia 

reduzido, como possível resultado do efeito da quimioterapia. Em oposição aos 

resultados modestamente assinaláveis da quimioterapia pós-cirúrgica acima 

mencionados, estão outros estudos, em que foram observados efeitos adversos 

resultantes da administração de agentes quimioterápicos como em (Poirier et al., 2004), 

no qual se optou pela administração de paclitaxel após a excisão cirúrgica, resultando na 

manifestação de uma neutropenia severa no grupo exposto ao agente e em (Arenas et 

al., 2016), em que o uso pós-cirúrgico de mitoxantrona em cadelas com tumores de 
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mama em estado avançado provocou supressão medular e toxicidade gastrointestinal. 

No entanto, há também resultados em que simplesmente o uso de quimioterapia se 

revela ineficaz e improdutivo como em (Simon et al., 2006), no qual se optou pela 

administração pós-cirúrgica de doxorrubicina ou docetaxel.  

9.3- Radioterapia 

A radioterapia ainda não foi devidamente testada como meio terapêutico em TMC mas 

ainda assim perspetiva-se que possa vir a ser uma modalidade de terapia adjuvante 

adequada em casos de excisões cirúrgicas incompletas, tumores inoperáveis pela sua 

dimensão e/ou localização e em caso de carcinomas inflamatórios (Santos & Matos, 

2015).  

9.4- Hormonoterapia 

A terapia hormonal é vulgarmente utilizada no tratamento do cancro da mama na 

mulher, contanto que sejam tumores com recetores hormonais positivos (Matos & 

Santos, 2015). No campo dos tumores de mama em cadelas têm sido publicados alguns 

estudos concernentes ao uso de hormonoterapia com resultados encorajadores. O uso 

peri-operatório de desmopressina, um derivado sintético da hormona anti-diurética com 

propriedades hemostáticas, usado no tratamento de cães e seres humanos com diabetes 

insipidus e doença de Von Willebrand, tem revelado resultados surpreendentemente 

positivos como terapia adjuvante no tratamento de tumores agressivos com elevado 

potencial metastático (Callan & Giger, 2002; Ripoll et al., 2008; Hermo et al., 2008, 

2011). A conveniente inclusão desta hormona no tratamento peri-operatório começa 

com a premissa de que a inevitável manipulação dos tecidos na abordagem cirúrgica a 

tumores agressivos desencadeia a disseminação de células tumorais malignas através 

das correntes sanguínea e linfática (Hermo et al., 2008). Um passo vital no processo de 

metastização é a aderência das células tumorais à parede dos vasos e um estudo 

comprovou que o fVW inibe esse mecanismo de aderência, combatendo assim a 

condução da metastização (Terraube et al.,2006). A desmopressina desencadeia a 

libertação de fatores de coagulação, incluindo o fVW, constituindo assim uma boa 

terapia adjuvante para travar a progressão metastática (Ripoll et al., 2008; Hermo et al., 

2011). Esta hormona foi testada em dois estudos distintos, nos quais foi usada a nível 

peri-operatório em cadelas acometidas por tumores de mama agressivos em estádios 

avançados e concluiu-se que esse grupo de cadelas em ambos os estudos revelaram 
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tempos de sobrevida total e sobrevida livre de doença significativamente superiores ao 

grupo de cadelas apenas submetidas à excisão cirúrgica e sem haver manifestação de 

qualquer tipo de efeito adverso (Hermo et al., 2008, 2011). Noutro estudo recente, 

testou-se a eficácia da desmopressina em linhas celulares tumorais (carcinoma simples) 

e constatou-se inequivocamente que a desmopressina travou a proliferação das células 

tumorais (Benavente et al, 2016). Estes dados alimentam a ideia de que a desmopressina 

poderá constituir uma terapia adjuvante eficaz no tratamento de tumores agressivos. 

Como já havia sido descrito noutro tópico deste trabalho, os TMC são 

predominantemente hormono-dependentes, sob a maioritária influência da progesterona 

e estrogénio (Spoerri et al., 2015). Tomando isto em consideração, pensar-se-ia 

logicamente que em tumores ER e PR positivos, a utilização de antagonistas sintéticos 

destes recetores travariam a proliferação tumoral. Foi com base nesta conjetura que se 

testou o tamoxifeno, um inibidor seletivo dos recetores de estrogénio na glândula 

mamária, comummente utilizado no tratamento de cancro de mama na mulher (Nishino 

et al, 2009), porém a sua administração está comprovadamente associada a efeitos 

adversos como corrimentos vulvares e piómetras, inviabilizando assim a sua utilização 

(Hermo et al.,2008; Tavares et al.,2010; Andre et al.,2011). Relativamente aos tumores 

PR positivos, foi testado o uso de aglepristona, um antagonista dos recetores de 

progesterona, eficazmente usado no tratamento de piómetras e na interrupção da 

gestação (Fieni,2006). Em (Andre et al.,2011), constatou-se que a aglepristona 

provocou a significativa redução do índice de proliferação em carcinomas mamários 

caninos mas os seus efeitos em termos de prognóstico não se encontram esclarecidos.  

9.5- Anti-inflamatórios não esteróides (AINE´s)  

Na prática clínica recorre-se usualmente à utilização terapêutica de AINE´s para 

inibição da dor, da febre e de processos inflamatórios (Ashok et al, 2011). No capítulo 

dos tumores de mama em particular, segundo diversos autores, a administração 

adjuvante de AINE´s poderá assumir um papel preponderante no combate à progressão 

tumoral visto que já se comprovou que a expressão de cox-2 é tanto maior quanto mais 

maligno for o tumor (Heller et al., 2005; Queiroga et al., 2007; Toledo-Piza et al, 2009; 

Lavalle et al, 2012) e que esta iso-enzima participa ativamente na angiogénese, na 

resistência à apoptose das células tumorais e no comportamento invasivo tumoral (Dias 

Pereira et al., 2009; Lavalle et al, 2009; Üstün Alkan et al.,2012; Tamura et al., 2015). É 
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pois possível inferir que através da inibição desta iso-enzima conseguir-se-á atenuar ou 

até travar a sucessão destes mecanismos, considerados basilares para a expansão 

metastática tumoral (Ashok et al., 2011). Foi com base nesta fundamentada expectativa 

que alguns autores testaram a inibição da cox-2. No estudo de Arenas e colaboradores 

(Arenas et al., 2016), os autores descrevem o uso de firocoxib após a excisão cirúrgica e 

constataram que esta terapia resultou num aumento do tempo livre de doença . Num 

outro estudo (Lavalle et al., 2012) também se concluiu que o uso de firocoxib seria 

benéfico e terapeuticamente seguro em cadelas diagnosticadas com tumores de mama 

agressivos, ao contrário do piroxicam, um AINE seletivo da cox-1, cuja administração 

poderá resultar em efeitos adversos graves a nível do trato gastrointestinal.  

9.6- Tratamento paliativo 

No universo do tratamento dos tumores de mama, a questão da necessidade de atuar no 

domínio dos tratamentos paliativos é particularmente importante quando estamos em 

presença de carcinomas inflamatórios ou de tumores ulcerados e de grandes dimensões 

que não seja possível operar. Outro dos cenários associados à dor e que necessita de 

tratamento paliativo é a presença de tumores em estádio clinico V, com metástases à 

distância distribuídas por diferentes órgãos. É neste ponto que o tratamento paliativo se 

foca, na manutenção da qualidade de vida do animal e para isso é vital que o clínico 

aborde o tutor do paciente de um modo sistemático e metódico, de forma a obter 

informações acerca do estado geral do paciente, como sinais de desconforto, apetite, 

evidências de alterações dos sistemas gastrointestinal e urinário e estado mental 

(Yazbek & Fantoni, 2005; Gaynor, 2008; Looney, 2010). Antes de se ponderar em 

implementar qualquer tipo de tratamento farmacológico, dever-se-á enfatizar perante o 

tutor que o paciente, padecendo de um estado de saúde declinante, necessita de mais 

interação e atenção, de enriquecimento ambiental e da criação de rotinas (Looney, 

2010). A neutralização da dor e desconforto nestes casos é indispensável e para isso 

pode-se recorrer ao uso de AINE´s numa fase inicial, porém, se a dor se intensificar 

pode-se associar ao anti-inflamatório não esteróide um opióide como o tramadol, 

tentando-se sempre obter a eficácia do tratamento com as doses mínimas de forma a 

evitar outros efeitos secundários indesejáveis (Gaynor, 2008; Looney, 2010). Neste tipo 

de casos também é recorrente o uso de corticoterapia, visto que provoca a supressão de 

mecanismos pró-inflamatórios, responsáveis pelo agravamento da condição geral do 
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paciente, todavia, as dosagens e o tempo de administração têm de ser ajustados à dose 

mínima eficaz devido aos seus efeitos secundários (Looney, 2010).  

A alimentação do paciente também é um ponto fundamental nos cuidados paliativos e 

deve respeitar determinadas características, como a inclusão de ácidos gordos ómega 3, 

quantidade de carbohidratos inferior a 25%, proteínas altamente digestíveis, arginina e 

anti-oxidantes (Vit. C e E) e selénio, importantes para a estimulação do sistema 

imunitário. (Looney, 2010). Em (Liu et al, 2016), testaram o efeito produzido pelo 

selénio sobre células tumorais e concluíram que travava a proliferação tumoral, através 

da indução da apoptose e também inibia a angiogénese, dados que motivam a sua 

inclusão na alimentação de pacientes que se enquadrem neste tipo de quadros clínicos.  

É essencial que haja um acompanhamento contínuo do caso pelo clínico, atentando 

sempre às informações cedidas pelo tutor do paciente, de forma a que haja um correto 

ajustamento das doses ou até de uma eventual reformulação da terapia e para isso é 

aconselhável que o clínico estipule um questionário-base que possibilite ao tutor 

responder de um modo claro e metódico (Grubb, 2010; Looney, 2010) 
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Capítulo II 

Casos clínicos 
 

Caso clínico nº1 
 

Identificação  

Nome:Kika 

Idade: 7 anos (05/2010) 

Raça: Indeterminada  

 Motivo da Consulta  

Os detentores da Kika decidiram submetê-la a um exame médico na Policlínica 

Veterinária Antuã no dia 5 de Junho de 2017 pelo facto de terem detetado uma massa 

subjacente a um dos mamilos. 

Anamnese:  

De acordo com a anamnese levada a cabo pelo médico veterinário, concluiu-se que a 

Kika não revelara alterações no apetite, na quantidade de água que bebia, no 

comportamento, na qualidade da micção e da defecação. O protocolo vacinal 

(obrigatório e não obrigatório) e as desparasitações (interna e externa) foram 

cuidadosamente cumpridos. A única alteração que os tutores haviam realmente detetado 

era o crescimento de uma massa pequena junto a um dos mamilos. 

Exame Físico 

  

Peso Vivo 13Kg 

Temperatura 38.7º 

Estado mental Tranquila e alerta, sem comportamentos 

sugestivos de enfermidade 

Estado das mucosas Sãs, brilhantes e rosadas 
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TRC Inferior a dois segundos 

Exame da prega de pele Estado de elasticidade desejável, compatível 

com um bom estado de hidratação 

Estado do pelo Sedoso e brilhante 

Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão saudável 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Kika se enquadrava no 

grau 3 

Alteração dos linfonodos Sob o exame de palpação, não foram detetadas 

alterações nas dimensões dos linfonodos 

fisiologicamente palpáveis 

 

Caracterização da massa: Detetou-se uma massa nodular, bem delimitada, sem 

aderências e com cerca de 0.5 cm na glândula mamária abdominal cranial esquerda.  

Exames complementares  

Quanto ao perfil bioquímico e hematológico pré-cirúgicos não foram determinados 

valores divergentes do perfil fisiológico. Decidiu-se também avaliar a Kika através de 

um exame de Raios-X, através de duas projeções, ventro-dorsal e latero-lateral. Neste 

exame não foram encontradas qualquer tipo de evidências que sugerissem alterações 

anómalas. Face a estas evidências decidiu-se agendar a remoção cirúrgica da massa 

subjacente ao mamilo. 

Tratamento 

No dia 9 de Junho de 2017, excisou-se com amplas margens laterais e profundas a 

glândula mamária abdominal cranial esquerda, onde estava localizada a lesão nodular 

que havia sido detetada através da palpação. Sob a aprovação dos detentores da Kika, 

enviou-se a amostra do nódulo para que este fosse avaliado sob os critérios 

histopatológicos. Como medicação pós-cirúrgica optou-se pela administração de 

amoxicilina e firocoxib. 

Monitorização da recuperação  

Oito dias após a cirurgia, a Kika foi levada à clínica, como havia sido agendado, para a 

remoção da sutura e para se avaliar a qualidade da sua recuperação. O local da pele 
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suturada encontrava-se íntegro e sem sinais que obstassem a remoção da sutura. A kika 

estava bem-disposta e tranquila e segundo as observações dos seus tutores, recuperou 

sem denotar sinais de desconforto que pudessem eventualmente motivar a procura de 

assistência médico-veterinária. 

Diagnóstico histopatológico  

Foi determinado que se tratava de um tumor misto benigno da glândula mamária. 

 

2ª Consulta 
 

Volvidos quase três meses, a Kika foi novamente apresentada na clínica, mais 

precisamente, no dia 1 de Setembro de 2017.  

Motivo da consulta 

Os detentores da Kika diziam ter detetado mais uma vez o crescimento de uma massa 

subjacente a um dos mamilos.  

 

Anamnese 

Após o período correspondente à recuperação pós-cirúrgica, a Kika regressara à 

normalidade, sendo que, também desta vez, a única alteração mencionada pelos 

detentores foi o crescimento de uma massa subjacente a um dos mamilos. 

Exame físico 

 

Peso Vivo 12.800Kg 

Temperatura 38.5º 

Estado mental Tranquila e alerta, sem comportamentos 

sugestivos de enfermidade 

Estado das mucosas Sãs, brilhantes e rosadas 

TRC Inferior a dois segundos 

Exame da prega de pele Estado de elasticidade desejável, compatível 

com um bom estado de hidratação 
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Estado do pelo Sedoso e brilhante 

Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão saudável 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Kika se enquadrava no 

grau 3 

Alteração dos linfonodos Sob o exame de palpação, não foram detetadas 

alterações nas dimensões dos gânglios 

fisiologicamente palpáveis 

 

Caracterização da massa: Detetou-se o surgimento de duas massas nodulares 

subjacentes a dois mamilos distintos: uma delas, com cerca de 0.5 cm, sem aderências e 

bem circunscrita na glândula mamária inguinal esquerda e a outra, com cerca de 0,2 cm, 

bem delimitada e sem aderências na glândula mamária inguinal direita.  

Exames complementares  

O perfil bioquímico e hematológico pré-cirúrgico não revelaram alterações. No exame 

de Raios-x também não foram encontradas evidências que sugerissem qualquer tipo de 

anomalia face ao padrão fisiológico. 

Tratamento  

Tendo em conta que cerca de três meses antes havia sido diagnosticado um tumor 

benigno na glândula mamária abdominal cranial esquerda e volvido esse tempo outra 

massa se desenvolvera numa glândula mamária pertencente à mesma cadeia, decidiu-se 

agendar a mastectomia total da cadeia mamária esquerda para o dia 4 de Setembro de 

2017. Considerando que também foi detetado um nódulo na glândula mamária inguinal 

direita, ainda que apresentasse um tamanho diminuto, colocou-se de imediato a hipótese 

de se realizar a mastectomia total da cadeia mamária direita, porém optou-se 

responsavelmente pela adequada e total recuperação após a mastectomia total da cadeia 

esquerda. Aproveitando o processo de excisão foi recolhida e armazenada uma amostra 

da lesão para que fosse posteriormente avaliada sob critérios histopatológicos. Antes da 

cirurgia havia sido discutido entre o médico veterinário e os detentores responsáveis 

pela Kika a possibilidade de se fazer a OVH aquando da remoção cirúrgica da cadeia 

mamária, tendo-se porém esclarecido, que esta prática executada na idade da Kika não 
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surtiria o efeito preventivo desejável que apresenta noutras idades. Tendo em conta que 

os detentores não pretendiam que a Kika viesse um dia a procriar, optou-se pela 

execução da OVH, contemplando outros eventuais problemas que seriam postos de 

parte com esta prática. 

Monitorização do tratamento 

A Kika respondeu positivamente ao tratamento cirúrgico, recuperando sob as condições 

pretendidas. 

Diagnóstico histopatológico  

Mama com focos de hiperplasia e lesão isolada de adenose, sem alterações neoplásicas 

evidentes. 

Prognóstico 

O prognóstico deste caso é favorável dado o caracter histopatológico das lesões (tumor 

benigno e lesão de hiperplasia). 

 

 

Caso Clínico nº2 
 

Identificação 

Nome: Boneca; 

Idade: 11 anos; 

Raça: Labradora; 

Motivo da Consulta  

O detentor da Boneca decidiu procurar assistência médico-veterinária porque começara 

a ficar preocupado com a sua falta de apetite, condição que se fizera notar uns dias antes 

da consulta, e que segundo ele, muito provavelmente se devia à presença de uma massa 

sangrante localizada numa das cadeias mamárias.  
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Anamnese  

Segundo as respostas obtidas por meio da anamnese, constatou-se que o detentor da 

Boneca sempre respeitara os prazos concernentes às desparasitações interna e externa e 

ao protocolo vacinal (obrigatório e não obrigatório). A dieta da Boneca cingia-se a duas 

refeições diárias de ração seca, esporadicamente associada a comida caseira. Procurou-

se saber se a Boneca denotara alterações nas fezes e na urina mas não se conseguiu 

obter qualquer tipo de informação visto que ela tem acesso diário a um amplo terreno, 

tornando quase impraticável uma atenta vigilância do detentor. A Boneca nunca tinha 

estado gestante, mantendo um estado fértil. Questionado sobre o uso de substâncias 

supressoras de cio, o detentor confessou que usara uma vez mas que após ter sido 

advertido sobre os riscos associados a essa medicação, nunca mais repetira a sua 

administração. Interrogado sobre o surgimento e alterações de dimensão da massa 

presente na cadeia mamária, revelou que surgira três meses antes da consulta e que 

progredira fulminantemente, culminando no estado observável na consulta, ulcerada, e 

que devido a isso a Boneca começara a perder o apetite e a prostrar-se. O detentor 

acrescentou que aquela não era a única massa presente nas “mamas” da cadela, tendo 

sido esta última precedida por outra massa, também de dimensões relevantes, mas que 

como estagnara, deixara de motivar preocupação. O tutor não conseguiu precisar o 

período em que surgira a primeira massa, dando um impreciso intervalo de tempo de um 

a dois anos.  

Exame Físico 

  

Peso Vivo 25,500Kg 

Temperatura 39.8º 

Estado mental A Boneca manifestava claramente um estado 

de prostração e debilidade 

Estado das mucosas Um pouco mais pálidas que o normal 

(brilhantes e rosadas) 

TRC Superior a dois segundos 

Exame da prega de pele A pele apresentava uma redução na sua 

elasticidade, sugerindo um ligeiro estado de 

desidratação 

Estado do pelo Um pouco baço 
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Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão fisiológico 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Boneca se enquadrava no 

grau 3 

Alteração dos linfonodos Os linfonodos inguinais apresentavam-se 

aumentados, sendo que o direito destacava-se 

exuberantemente a olho nu e o esquerdo 

palpava-se com muita facilidade 

 

Caracterização das massas: Foram detetadas massas possivelmente de origem tumoral, 

nas M3(4,5 cm, firme e sem aderências) e M4(1,5 cm, firme e sem aderências) da 

cadeia mamária esquerda e nas M2, M4(1 cm, firme e sem aderências) e M5(1,5 cm, 

firme e sem aderências) da cadeia mamária direita. As massas que se destacavam 

visivelmente localizavam-se na M3 esquerda e na M2 direita, sendo que era na M2 

direita que estava a massa ulcerada. Decidiu-se excluir a medição diametral da massa 

presente na M2 direita porque além de se apresentar ulcerada, também apresentava 

sinais claros de infeção, com uma exuberante descarga purulenta, facto que poderia 

evidentemente adulterar o verdadeiro diâmetro da massa.  

 

 

Figura 1- Massas tumorais e Linfonodo Inguinal direito reactivo (imagem solicitamente cedida pela Clínica 
Veterinária Douro Sul) 
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Figura 2- Medição da massa tumoral na M3 esquerda (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária 
Douro Sul) 

 

Figura 3- Massa tumoral localizada na M2 direita ulcerada, após o tratamento (imagem solicitamente cedida pela 
Clínica veterinária Douro Sul) 
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Figura 4- Linfonodo inguinal direito reativo (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 

 

Exames Complementares  

Com o propósito de se pesquisar a presença de metástases a nível pulmonar, optou-se 

pela execução de um exame de Raios-x torácico. Detetaram-se pequenas massas 

radiodensas, possivelmente compatíveis com metástases, no entanto, como à 

auscultação não foi detetada qualquer anomalia, decidiu-se aguardar e monitorizar 

periodicamente a Boneca. Também se colheram duas amostras sanguíneas para a 

avaliação dos valores dos parâmetros hematológicos e bioquímicos. Dos parâmetros 

contemplados, apenas a concentração plasmática de ureia e das proteínas totais se 

revelaram superiores face aos intervalos fisiologicamente normais. Ainda que estes 

valores não estivessem fisiologicamente enquadrados, não motivaram sérias 

preocupações. O aumento isolado de ureia pode ter sido provocado pelo período no qual 

a Boneca se desinteressou pela comida (anorexia) e o aumento das proteínas totais não é 

propriamente relevante tendo em conta a proximidade com os valores fisiológicos e o 

bom estado de saúde geral expressa nos restantes parâmetros avaliados. 
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Figura 5- Raio X de projeção latero-lateral (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 

 

Tabela 6- Análises dos parâmetros hematológicos e bioquímicos da Boneca 

Valores dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

Hemograma 

Parâmetro  Valor de referência no 

cão 

Boneca 

Eritrócitos 5.4-7.8x10e12/L 5.80x10/12/L 

Hemoglobina 13-19g/dL 13.6g/dL 

Hematócrito 37-54% 41.5% 

V.G.M 62-74fL 71.5fL 

H.C.M 22-27Pg 23.4Pg 

C.H.G.M 32-36g/dL 32.7g/dL 

Leucócitos 6.0-17.0% 9.6% 

Plaquetas 250-500x10e9/l 282x10e9/l 

H.C.M 22-27Pg 23.4Pg 

C.H.G.M 32-36g/dL 32.7g/dL 

Leucócitos 6.0-17.0% 9.6% 
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( Continuação da Tabela 6) 

 

Tratamento  

Decidiu-se pelo adiamento da mastectomia, visto que a massa ulcerada manifestava 

sinais claros de infeção e havia dias que a própria Boneca começara a revelar essa 

condição debilitante. Optou-se pela administração de antibiótico de anti-inflamatório até 

a Boneca recuperar um estado mais estável. Recomendou-se ao detentor a limpeza 

diária da massa. 

Monitorização do tratamento  

Como havia sido agendado, volvidos oito dias, a Boneca foi apresentada na clínica para 

que pudesse ser devidamente avaliada. Obtiveram-se os resultados pretendidos, a massa 

diminuíra consideravelmente de tamanho e não revelava sinais de infeção ou 

conspurcação e segundo as observações do detentor, a Boneca revelara mais apetite e 

conforto. Foi com base nestes dados que se decidiu a marcação da cirurgia para o dia 

seguinte. 

Tratamento cirúrgico  

Decidiu-se fazer a mastectomia regional das duas massas maiores, localizadas na M3 

esquerda e na M2 direita, com margens amplas. A cirurgia decorreu sem complicações 

inesperadas e como medicação pós-cirúrgica optou-se pela administração de 

amoxicilina e firocoxib.  

Monitorização pós-cirúrgica  

Oito dias após a cirurgia, a Boneca foi trazida à clínica para a remoção das suturas e 

Bioquímica   

Creatinina 0.5-1.4mg/dL 1.04mg/dL 

Ureia 7-25mg/dL 42mg/dL 

Trans.Glut.OXAL(TGO/AST) 16-43UI/L 43UI/L 

Trans.Glut.PIR(TGP/ALT) 15-58UI/L 20UI/L 

Fosfatase Alcalina 0-200UI/L 54UI/L 

Albumina 2.5-3.6g/dL 3.1g/dL 

Proteínas totais 5.4-7.1g/dL 7.9g/dL 
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avaliação geral. Os locais onde a pele foi suturada apresentavam-se limpos e sãos, 

apresentado condições para a remoção das suturas. A Boneca estava bem-disposta e 

segundo o seu detentor, não manifestou ao longo da convalescença quaisquer sinais de 

debilidade que pudessem motivar a solicitação de vigilância médica. 

Diagnóstico Histopatológico  

Não foi possível determinar-se o diagnóstico histopatológico pelo facto de o material, 

por incorreta preservação, se apresentar autolizado.  

Prognóstico 

Ainda que não se tenha obtido o auxílio do diagnóstico histopatológico para uma mais 

fiável determinação de um prognóstico, pode-se inferir, pelo facto de se tratar de um 

caso com tumores múltiplos, sendo que um deles estava ulcerado, que o prognóstico é 

muito reservado. 

 

Caso Clínico nº 3 
 

Identificação 

Nome: Lassie; 

Idade: 13 anos (01/01/2005) 

Raça: Pastora-alemã; 
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Figura 6- Lassie na primeira consulta (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 

 

Motivo da Consulta  

A detentora da Lassie decidiu procurar assistência médico-veterinária no dia 19 de 

Janeiro de 2018 devido ao surpreendente crescimento de uma massa numa das “mamas” 

da cadela. 

Anamnese  

Com base na anamnese, pôde-se constatar que a detentora da Lassie cumpria os prazos 

recomendados para as desparasitações interna e externa, negligenciando porém o 

protocolo vacinal (obrigatório e não obrigatório). As questões sobre o estado das fezes e 

urina revelaram-se infrutíferas pelo facto da Lassie ter acesso diário a um amplo terreno, 

o que inviabiliza compreensivelmente a atenta vigilância dos detentores. A dieta da 

Lassie consistia em duas refeições diárias de ração seca e cerca de uma vez por semana 

coziam-lhe frango sem qualquer tipo de condimentos. No que diz respeito ao estado 

reprodutivo da Lassie, a sua detentora esclareceu que ela se mantinha fértil e que já 

estivera gestante duas vezes e acrescentou convenientemente que ela já manifestara em 

três ou quatro ocasiões comportamentos compatíveis com gravidez psicológica. 

Indagada sobre o uso de substâncias supressoras de cio, a detentora respondeu 

veementemente que nunca recorrera a essa medicação por ter sido uma prática 

desaconselhada pelo médico veterinário nas primeiras consultas da Lassie. No que 

concerne ao crescimento da massa que motivou a procura de assistência clínica, a 
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detentora revelou que se apercebera do desenvolvimento da massa há quatro meses e 

que desde essa altura começara a crescer descontroladamente até atingir as dimensões 

observáveis na consulta.  

Exame Físico 

 

Peso Vivo 32,300 Kg 

Temperatura 39º 

Estado mental Tranquila e alerta, sem comportamentos 

sugestivos de enfermidade 

Estado das mucosas Sob exame visual, as mucosas apresentavam-

se rosadas e húmidas 

TRC Inferior a dois segundos 

Exame da prega de pele Estado de elasticidade desejável, compatível 

com um bom estado de hidratação 

Estado do pelo Sedoso, porém, um pouco baço 

Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão fisiológico 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Lassie se enquadrava no 

grau 3 

Alteração dos linfonodos Sob o exame de palpação, percebeu-se que o 

linfonodo inguinal esquerdo se apresentava 

aumentado 

 

Caracterização da massa: A massa estava localizada na M5 esquerda, tinha um diâmetro 

de 14cm, estava ulcerada e destacava-se dos tecidos contíguos, não evidenciando sinais 

de aderências. Todas as outras glândulas mamárias foram cuidadosamente exploradas e 

não foram detetadas outras massas além da massa descrita. 

 



 

56 
 

 

Figura 7- Massa tumoral visivelmente localizada na M5 esquerda (imagem solicitamente cedida pela Clínica 
Veterinária Douro Sul) 

 

 

 

Figura 8- Ulceração evidente da massa tumoral (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 
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Figura 9- Medição da massa tumoral (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 

 

Exames complementares  

Ao exame de Rx (projeção latero-lateral) foram detetadas massas radiodensas 

compatíveis com metástases, como se observa na imagem 16. Fez-se a recolha de duas 

amostras de sangue com o propósito de serem avaliados vários parâmetros 

hematológicos e bioquímicos. O resultado das análises como se pode analisar na tabela 

8, não evidencia qualquer tipo de alteração relevante. 
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Figura 10- Raio X com projeção latero-lateral (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 

 

Tabela 7- Análise dos parâmetros hematológicos e bioquímicos da Lassie 

Valores dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

Hemograma 

Parâmetro  Valor de referência no 

cão 

Lassie 

Eritrócitos 5.4-7.8x10e12/L 8.02x10/12/L 

Hemoglobina 13-19g/dL 16.1g/dL 

Hematócrito 37-54% 48.0% 

V.G.M 62-74fL 59.9fL 

H.C.M 22-27Pg 20.1Pg 

C.H.G.M 32-36g/dL 33.5g/dL 

Leucócitos 6.0-17.0% 11.1% 

Plaquetas 250-500x10e9/l 336x10e9/l 

Bioquímica   
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(Continuação Tabela 7) 

Creatinina 0.5-1.4mg/dL 0.64mg/dL 

Ureia 7-25mg/dL 16mg/dL 

Trans.Glut.OXAL(TGO/AST) 16-43UI/L 23UI/L 

Trans.Glut.PIR(TGP/ALT) 15-58UI/L 20UI/L 

Fosfatase Alcalina 0-200UI/L 46UI/L 

Albumina 2.5-3.6g/dL 2.7g/dL 

Proteínas totais 5.4-7.1g/dL 7.2g/dL 

 

Tratamento 

No dia 31 de Janeiro de 2018, a Lassie foi levada à clínica para ser submetida à 

intervenção cirúrgica, que consistia, como havia sido decidido previamente, numa 

mastectomia regional com margens amplas na glândula mamária onde a massa estava 

localizada (M5 esquerda). A cirurgia decorreu sem quaisquer complicações e como 

medicação pós-cirúrgica decidiu-se pela administração de amoxicilina e firocoxib 

durante seis dias. 

 Monitorização do tratamento  

Volvidos oito dias, a Lassie foi levada à clínica com o propósito de se remover a sutura 

e se apurar a qualidade da sua recuperação. A pele suturada apresentava-se sã e não 

foram encontrados sinais que pudessem obstar a remoção da sutura. Segundo as 

observações da sua detentora, a Lassie teve uma boa recuperação, manifestando um 

apetite saudável e um crescente estado de conforto.  

Diagnóstico histopatológico  

Carcinoma tubulo-papilar, embolizado. 

Prognóstico  

O prognóstico da Lassie é manifestamente reservado. As evidências radiográficas 

detetadas e o diagnóstico sob critérios histopatológicos constituem seguros indícios de 

um prognóstico reservado. Ainda que se tenha excisado o tumor cirurgicamente, os 

fortes sinais de metastização incapacitam a produtividade da modalidade terapêutica 

praticada. A detentora da Lassie foi advertida para a necessidade de respeitar o 

agendamento periódico de consultas, visto que se torna imprescindível em casos desta 
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natureza, uma vigilância contínua.  

 

Caso Clínico nº 4 
 

Identificação 

Nome: Nina; 

Idade: 6 anos (20/01/2011) 

Raça: Indeterminada; 

Motivo da consulta  

A inesperada deteção de um nódulo numa das glândulas mamárias da Nina, alarmou de 

imediato os seus detentores, motivando-os prontamente a procurar assistência médico-

veterinária.  

Anamnese  

A anamnese revelou que os detentores da Nina seguiam escrupulosamente o protocolo 

vacinal (obrigatório e não obrigatório) e também as recomendadas desparasitações 

periódicas (interna e externa). Sobre eventuais alterações que a Nina poderia ter 

denotado nas fezes e urina, responderam negativamente, acrescentando que levam a 

Nina a passear três ou quatro vezes diariamente e que nesses curtos passeios costumam 

atentar a esses pormenores e que ultimamente não se aperceberam de nenhuma 

alteração. Logo que foi colocada a questão sobre a alimentação diária da Nina, os 

detentores denunciaram mudamente um alegre estado de culpa, acabando por dizer 

envergonhadamente que davam duas refeições diárias à Nina de uma modesta porção de 

ração seca associada a uma generosa porção de comida caseira, que segundo eles eram 

um regalo para a cadelinha. Ainda que estivesse praticamente subentendido, foram 

questionados sobre possíveis alterações no apetite ou na frequência e quantidade de 

água ingerida pela Nina, respondendo perentoriamente que tudo estava bem. Acerca do 

estado reprodutivo da cadela, revelaram que ainda permanecia fértil e que nunca “ fora 

dada ao cão”. Acrescentaram orgulhosamente que eram tão zelosos no que tocava aos 

ciclos férteis da Nina que até recorriam ao uso de substâncias supressoras de cio, de 

modo a não cederem margens para o erro. Quando foram incentivados a descrever o 
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surgimento do nódulo e a sua progressão responderam frustradamente que tinham 

notado a sua presença no dia anterior, por mero acaso, enquanto faziam uns mimos à 

Nina.  

Exame Físico 

 

Peso Vivo 23 Kg 

Temperatura 39.4º 

Estado mental Tranquila, alerta e cooperante, sem 

comportamentos sugestivos de enfermidade 

Estado das mucosas Sob exame visual, as mucosas apresentavam-

se rosadas e húmidas 

TRC Inferior a dois segundos 

Exame da prega de pele Apresentava uma diminuição na elasticidade, 

sugestiva de uma ligeira desidratação 

Estado do pelo O pelo era um pouco baço e ligeiramente 

quebradiço 

Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão fisiológico 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Nina se enquadrava no 

grau 4, com evidentes tendências a progredir 

para o grau 5 

Alteração dos linfonodos Sob o exame de palpação, não foram detetadas 

quaisquer alterações de dimensões nos 

gânglios 

 

Caracterização da massa: Visualmente, o alegado nódulo fazia-se ocultar sob a 

densidade do pelo da Nina, porém sob um cuidadoso exame de palpação em todas as 

glândulas mamárias, foi efetivamente encontrada uma massa firme, bem delimitada e 

sem aderências aos tecidos adjacentes na glândula mamária torácica caudal esquerda,  
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Figura 11- Massa tumoral localizada na M4 esquerda (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro 
Sul) 

 

 

Figura 12- Medição da massa tumoral (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 

 

Exames Complementares  

Com o objetivo de se pesquisar a eventual presença de metástases a nível pulmonar 

decidiu-se submeter a Nina a um exame de Raios-x, tomando como foco a região 

torácica. De acordo com as interpretações inferidas, nenhuma alteração que pudesse 

corresponder à presença de metástases foi encontrada. Também foram recolhidas duas 
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amostras de sangue para que os parâmetros hematológicos e bioquímicos pudessem ser 

avaliados. A conclusão das análises revelou alteração de alguns valores, como da 

concentração dos eritrócitos, da hemoglobina, da albumina, das proteínas totais e da 

percentagem do hematócrito, o que se pode fiavelmente justificar pelo estado de ligeira 

desidratação, ainda que substancial, que a Nina apresentava.    

 

 

Figura 13- Raio X com projeção latero-lateral direita (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro 
Sul) 

 

Tabela 8- Análise dos parâmetros hematológicos e bioquímicos da Nina 

Valores dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

Hemograma 

Parâmetro  Valor de referência no 

cão 

Nina 

Eritrócitos 5.4-7.8x10e12/L 8.70x10/12/L 

Hemoglobina 13-19g/dL 19.8g/dL 

Hematócrito 37-54% 58.8% 

V.G.M 62-74fL 67.5fL 
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( Continuação da Tabela 8) 

H.C.M 22-27Pg 22.7Pg 

C.H.G.M 32-36g/dL 33.6g/dL 

Leucócitos 6.0-17.0% 10.2% 

Plaquetas 250-500x10e9/l 336x10e9/l 

Bioquímica   

Creatinina 0.5-1.4mg/dL 0.62mg/dL 

Ureia 7-25mg/dL 12mg/dL 

Trans.Glut.OXAL(TGO/AST) 16-43UI/L 25UI/L 

Trans.Glut.PIR(TGP/ALT) 15-58UI/L 67UI/L 

Fosfatase Alcalina 0-200UI/L 69UI/L 

Albumina 2.5-3.6g/dL 4.0g/dL 

Proteínas totais 5.4-7.1g/dL 8.0g/dL 

 

Tratamento  

No dia 30 de Novembro de 2017, a Nina foi submetida a uma mastectomia regional 

com margens amplas na M2 esquerda. A cirurgia decorreu sem quaisquer complicações, 

tendo-se optado pela administração de amoxicilina e firocoxib como medicação pós-

cirúrgica.  

Monitorização do tratamento  

Oito dias após a cirurgia, a Nina foi levada à clínica para a sutura ser removida e se 

avaliar o estado da sua recuperação. O local da pele suturada apresentava-se íntegro e 

sem sinais que se opusessem à remoção da sutura. A Nina encontrava-se bem-disposta e 

tranquila. De acordo com a vigilância dos detentores, a Nina recuperou 

satisfatoriamente, sem sinais de desconforto que pudesse motivar a procura de uma 

avaliação médico-veterinária, restabelecendo, segundo os tutores, a normalidade das 

suas velhas rotinas.  

Diagnóstico histopatológico  

Carcinoma tubular simples. 
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Prognóstico 

Tendo em conta a natureza do tumor o prognóstico é reservado. A Nina, tal como foi 

seriamente dito aos detentores, teria de ser vigiada periodicamente e teria forçosamente 

de se suspender algumas práticas como o uso de substâncias supressoras de cio e a 

alimentação pesadamente calórica se quisessem aumentar as possibilidades de um 

desfecho favorável. 

 

Caso Clínico nº 5 
 

Identificação 

Nome: Maria; 

Idade: 13 anos; 

Raça: Indeterminada; 

Motivo da Consulta  

A detentora da Maria decidiu submete-la a uma avaliação clínica no dia 20 de Outubro 

de 2017, alegando que desde a véspera a Maria se começara a desinteressar pela comida 

e a exibir um comportamento mais pachorrento.  

Anamnese  

O protocolo vacinal (obrigatório e não obrigatório) e as desparasitações periódicas 

(interna e externa) estavam regularizadas. Sobre eventuais alterações no estado das 

fezes e urina, não foram obtidas quaisquer informações pelo simples facto de a 

detentora delegar alguns dos cuidados diários da Maria à sua avó. A alimentação da 

Maria consistia em duas refeições diárias de ração seca e alguns petiscos que lhe eram 

casualmente presenteados. Mantinha um estado fértil e a sua detentora assegurou que 

nunca estivera gestante, ainda que tivessem tentado numa ocasião um cruzamento, que 

acabara por se revelar infecundo. A detentora acabou por dizer que a única alteração 

que havia notado era o desinteresse da Maria pela comida e um comportamento 

estranhamente pachorrento.  
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Exame físico 

 

Peso Vivo 8,400Kg 

Temperatura 40.1º 

Estado mental A Maria manifestava, com efeito, um estado 

de prostração evidente 

Estado das mucosas Sob o exame visual, as mucosas denotavam 

uma palidez significativa 

TRC Superior a dois segundos 

Exame da prega de pele Apresentava uma diminuição na elasticidade, 

sugestiva de uma ligeira desidratação 

Estado do pelo O pelo era baço e quebradiço 

Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão fisiológico 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Maria se enquadrava no 

grau 4 

Alteração dos linfonodos Sob o exame de palpação, não foram detetadas 

quaisquer alterações de dimensões nos 

gânglios 

 

Outras considerações: Através de uma inspeção visual conseguia-se detetar uma 

evidente distensão abdominal e sob palpação percebeu-se uma clara reação de dor e 

desconforto da Maria. Foi também detetado um ligeiro corrimento vaginal parcialmente 

viscoso e turvo, não purulento.  

Caracterização da massa: No decorrer do exame de palpação abdominal foi identificada 

a presença de uma massa com 0.5 cm na M4 direita de consistência firme e sem 

evidências de aderências aos tecidos adjacentes.  

 

Tratamento  

Após a recolha dos dados anteriormente mencionados, decidiu-se internar a Maria. 

Nesse dia foi-lhe administrado NaCl por via intravensa, associado a duphalyte, 
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amoxicilina-ácido clavulânico, meloxicam e ranitidina sob injecção subcutânea. Ficou 

agendada para o dia seguinte a execução de uma ecografia para a confirmação do 

diagnóstico, que segundo os dados recolhidos, muito provavelmente se trataria de uma 

piómetra. Coincidentemente associado à piómetra estava o nódulo detetado na M4 

direita, compatível com a suspeita de uma massa de natureza neoplásica.  

Relatório da ecografia: No dia 21 de Outubro, como havia sido mencionado, foi 

executada uma ecografia à Maria, cujas conclusões são seguidamente expostas:  

- Massa mamária heterogénea, mineralizada e vascularizada, sugerindo uma neoplasia; 

Útero com quistos no endométrio com um conteúdo de alta celularidade; A imagem 

sugere hiperplasia endometrial quística associada a piómetra; Adenopatia ilíaca, 

sugerindo patologia reativa; assume-se como diagnóstico diferencial uma neoplasia; 

Bexiga com parede irregular, sugerindo cistite; Rins com tamanho normal, mantendo 

uma diferenciação corticomedular, ainda que diminuída; Adenopatia portal portal 

quística, sugerindo processo reativo; Gastroenterite inespecífica; Fígado com padrão 

grosseiro e ligeiro aumento de volume e a ecogenicidade da imagem sugere hepatopatia 

crónica.  

 

A Maria permaneceu internada sob a continuidade da medicação que começara a fazer 

desde o primeiro dia. Agendou-se a intervenção cirúrgica para o dia 23 de Outubro, 

assumindo-se como focos de tratamento, a resolução definitiva da piómetra por meio de 

uma OVH e a excisão do nódulo localizado na M4 direita.  

 

Tratamento cirúrgico  

Priorizou-se a execução da OVH e após este processo, excisou-se o nódulo com 

margens amplas. A cirurgia decorreu sem complicações e como medicação pós-

cirúrgica a Maria continuou sob a administração de amoxicicilina mais ácido 

clavulânico e meloxicam.  

 

Monitorização do tratamento 

A Maria ficou sob vigilância médica até ao dia 24 de Outubro, dia em que regressou a 

casa com a indicação de continuar a antibioterapia (amoxicilina mais ácido clavulânico) 

até dia 27 de Outubro e de suspender o anti-inflamatório (meloxicam) e o protector 
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gástrico (ranitidina) no dia 25. No dia 28 de Outubro a Maria regressou à clínica para 

que o estado da sua recuperação pudesse ser devidamente apurado. Para a satisfação 

geral da equipa e da sua detentora, a Maria recuperara satisfatoriamente.  

 

Diagnóstico histopatológico  

Carcinoma em tumor misto com acentuada atipia citonuclear. 

 

Prognóstico 

O prognóstico da Maria é reservado pela natureza do tumor e também pelo facto de se 

tratar de uma cadela geriátrica com problemas de diferentes etiologias, como se pode 

inferir através do relatório da ecografia abdominal. 

 

Caso Clínico nº 6 
 

 

Identificação 

Nome: Cookie; 

 

Idade: 7 anos (21/05/2010); 

 

Raça: Caniche; 

 

Motivo da Consulta  

A Cookie foi apresentada na clínica no dia 6 de Setembro de 2017. Os seus detentores 

decidiram procurar assistência médico-veterinária pelo facto de terem ficado alarmados 

com o crescimento de uma massa nas “ mamas” da Cookie.  

 

Anamnese  

A Cookie tinha os protocolos vacinais (obrigatório e não obrigatório) e as 

desparasitações periódicas (interna e externa) em cumprimento com os prazos 

recomendados. Questionados sobre eventuais alterações nas fezes e urina, os detentores 
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da Cookie afiançaram que estava tudo de acordo com a normalidade. Sobre a 

alimentação da Cookie, informaram que lhe disponibilizavam duas refeições diárias de 

ração seca e que lhe cediam casualmente alguns caprichos (comida caseira). Segundo 

eles, o apetite da Cookie mantinha-se saudável. Quanto ao estado reprodutivo, a Cookie 

mantinha um estado fértil e ainda que a possibilidade de procriar tivesse sido 

equacionada, os seus detentores acabaram por excluir essa hipótese pelo facto de 

representar uma séria responsabilidade. O uso de substâncias supressoras de cio nunca 

entrou sequer em cogitação pelo facto de terem sido advertidos sobre os seus efeitos 

conhecidamente prejudiciais. Sobre o crescimento da alegada massa, não se conseguiu 

determinar há quanto tempo tinha surgido e também não se conseguiu apurar a sua 

velocidade de proliferação. 

 

Exame Físico 

 

Peso Vivo 10.200Kg 

Temperatura 39.1º 

Estado mental Tranquila, alerta e cooperante, sem 

comportamentos sugestivos de enfermidade 

Estado das mucosas Sob inspeção visual, as mucosas 

apresentavam-se rosadas e húmidas 

TRC Inferior a dois segundos 

Exame da prega de pele Não apresentava alterações na elasticidade, 

compatível com um bom estado de hidratação 

Estado do pelo Ligeiramente baço 

Exame de auscultação pulmonar e cardíaca Auscultação cardíaca e pulmonar condizentes 

com um padrão fisiológico 

Condição corporal Estabeleceu-se uma gradação de 1 a 5 e 

determinou-se que a Cookie se enquadrava no 

grau 3 

Alteração dos linfonodos Sob o exame de palpação, não foram detetadas 

quaisquer alterações de dimensões nos 

linfonodos 
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Caracterização da massa: Foi detetada a presença de uma massa com relevo nodular, de 

consistência pétrea e sem aderências aos tecidos adjacentes na glândula mamária 

torácica caudal esquerda, com 2.5 cm de diâmetro.  

 

Exames complementares  

Foram recolhidas duas amostras de sangue para que os parâmetros hematológicos e 

bioquímicos pudessem ser avaliados e submeteu-se a Cookie a um exame de Raios-x, 

incidindo-se sobre a região torácica com o claro propósito de se pesquisar a presença de 

metástases a nível pulmonar. Os resultados dos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos não revelaram alterações relevantes para o quadro clínico da Cookie. 

Quanto à interpretação do exame de Raios-x, não foram encontradas alterações 

sugestivas da presença de metástases. 

Tabela 9- Análise hematológica e bioquímica da Cookie 

Valores dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

Hemograma 

Parâmetro  Valor de referência no 

cão 

Cookie 

Eritrócitos 5.4-7.8x10e12/L 6.54x10/12/L 

Hemoglobina 13-19g/dL 15.4g/dL 

Hematócrito 37-54% 44.3% 

V.G.M 62-74fL 67.7fL 

H.C.M 22-27Pg 23.6Pg 

C.H.G.M 32-36g/dL 34.8g/dL 

Leucócitos 6.0-17.0% 14.3% 

Plaquetas 250-500x10e9/l 330x10e9/l 

Bioquímica   

Creatinina 0.5-1.4mg/dL 0.78mg/dL 

Ureia 7-25mg/dL 38mg/dL 

Trans.Glut.OXAL(TGO/AST) 16-43UI/L 26UI/L 

Trans.Glut.PIR(TGP/ALT) 15-58UI/L 27UI/L 

Fosfatase Alcalina 0-200UI/L 92UI/L 

Albumina 2.5-3.6g/dL 2.8g/dL 

Proteínas totais 5.4-7.1g/dL 6.8g/dL 
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Figura 14- Raio X com projeção latero-lateral esquerda (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária 
Douro Sul) 

 

 
 
Figura 15- Raio X com projeção ventro-dorsal (imagem solicitamente cedida pela Clínica Veterinária Douro Sul) 
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Tratamento  

No dia 11 de Setembro de 2017, foi executada uma mastectomia regional da M2 

esquerda. A cirurgia decorreu sem complicações e como medicação pós-cirúrgica 

optou-se pela associação de amoxicilina e firocoxib.  

Monitorização do tratamento  

No dia 18 de Setembro, a Cookie foi levada à clínica para que pudesse ser feita a 

rotineira remoção da sutura e para que se pudesse avaliar a qualidade da sua 

recuperação. A Cookie estava muito bem-disposta, e segundo os seus detentores, 

recuperara a sua atividade diária normal, sem sinais indicativos de desconforto. 

Diagnóstico histopatológico 

Carcinoma tubulopapilar com margens limpas e sem sinais de metastização nos 

linfonodos analisados. 

Prognóstico  

A Cookie, tal como foi enfaticamente recomendado aos seus detentores pela médica 

veterinária responsável pelo caso, deverá ser submetida a periódicas avaliações. Com 

uma vigilância diligente, poder-se-á considerar que a Cookie tem um prognóstico 

favorável.  
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Capítulo III 

 Discussão 
 

 Um dos dados notoriamente mais preocupantes na abordagem aos TMC, é a alarmante 

percentagem de malignidade que é reportada em alguns estudos  (Andrade et al., 2010; 

Salas et al., 2015). É um facto lamentável e que certamente não estará apenas 

relacionado com as características intrínsecas à natureza expansionista do tumor, mas 

também a outro tipo de questões como o negligente desinteresse dos detentores face ao 

surgimento de alterações nos seus animais, condição que favorece a progressão e 

transformação do tumor (Perez Alenza et al., 2000). No caso clínico nº1 (Kika), é 

evidente a constante vigilância e atenção dos detentores face ao estado de saúde da 

cadela, o que favoreceu indiscutivelmente a atuação do MV e por consequência também 

propiciou uma recuperação segura e dentro das condições desejáveis.  No caso da Kika, 

é também importante reconhecer a sua natural exposição a dois fatores de risco, a idade 

e o facto de ser uma cadela inteira. Quanto à idade (7 anos), enquadra-se na faixa etária 

de risco (Perez Alenza et al., 2000; Jitpean et al., 2012), porém este fator analisado 

isoladamente, acaba por ser um fator de risco desejável. O mesmo já não se poderá dizer 

relativamente ao seu estado reprodutivo (cadela inteira), condição que deve ser 

forçosamente desaconselhada em casos de cadelas que não são pretendidas para 

procriação, porque deste modo estão expostas à ação ciclicamente contínua das HE, um 

dos principais eixos de promoção e condução tumoral (Illera et al., 2006). Reforço a 

ideia que nestes casos deve ser aconselhada a OVH, em fases em que esta prática 

consiga surtir o seu efeito preventivo (principalmente antes e pós o primeiro estro) 

(Fonseca & Daleck, 2000; Gracanin et al., 2014; Timmermans-Sprang et al., 2017). 

Como referi na descrição do caso, decidiu-se fazer a OVH aquando da segunda 

intervenção cirúrgica, porém, aos detentores da Kika foi claramente exposta e explicada 

a improdutividade desta prática na idade em questão para combater preventivamente o 

desenvolvimento de TM (Sorenmo et al., 2000; Vascellari et al., 2016). Todavia, a Kika 

ainda poderia beneficiar da OVH como terapia preventiva face a outros eventuais 

problemas, como uma piómetra.  

O sistema de classificação TNM revelou valor quanto à aproximação do prognóstico 

(Gundim et al., 2016), facto que viria a ser confirmado pela avaliação histopatológica. 
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Neste caso, na primeira intervenção cirúrgica optou-se por executar uma 

mastectomia regional na única glândula mamária que apresentava um crescimento 

nodular, porém, volvidos três meses, apresentou mais duas massas noutras glândulas 

mamárias. Este comportamento tendencialmente reincidente dos tumores de mama 

forçou o médico veterinário responsável a optar pela execução da mastectomia radical 

de ambas as cadeias mamárias, método este que pode ser encarado como uma mediada 

profilática pelo facto de anular a probabilidade de reincidência de desenvolvimento 

tumoral no tecido de origem (Horta et al., 2015). Como havia sido mencionado neste 

trabalho, a decisão de se optar pela mastectomia regional quando apenas uma glândula 

mamária está afetada pode-se revelar comprometedora devido a essa mesma tendência 

quanto à reincidência, tal como é referido pela literatura (Stratmann et al., 2008), porém, 

na primeira resolução cirúrgica optou-se pela mastectomia regional pela óbvia razão de 

se evitar submeter a Kika a um intervencionismo cirúrgico excessivo e às consequências 

que advêm desse ato.  

No segundo caso clínico, quando o detentor da Boneca, na condução da anamnese, 

foi questionado sobre o uso de substâncias supressoras de cio, foi interessante assistir ao 

modo como enfatizou a sua obediente reprovação face ao uso dessas substâncias, 

porque segundo ele, havia uns anos que alguém lhe tinha dito que esse tipo de fármacos 

eram extremamente prejudiciais ao bem-estar das cadelas. É um dado repetidamente 

presente neste trabalho, o uso de supressores de cio, e isso talvez se deva ao facto de ser 

uma prática levianamente corrente em meios populacionais mais pequenos, porém, 

como este caso parece sugerir, quando os detentores são alertados para o risco inerente 

ao uso desses fármacos, são até capazes de exibir quase uma fanática e exagerada 

reprovação dessas mesmas substâncias. Ainda que a obtenção de informações 

concernentes ao estado das fezes e urina não fosse crucial para a construção do quadro 

clínico deste caso, teria sido importante o acesso a esse tipo de dados, todavia, neste 

tipo de casos em que o animal pode usufruir de livres passeios em terrenos abertos à sua 

curiosidade, torna-se impraticável a obtenção desse tipo de informações. Creio que se 

tratam de restrições desejáveis no trabalho de um médico veterinário quando refletem 

um enriquecimento no bem-estar diário do animal. Este caso apresenta a particularidade 

de o estado debilitante da Boneca (prostração, desinteresse pela comida, o ligeiro 

empalidecimento das mucosas e o ligeiro estado de desidratação) ter sido causado pela 

exuberante infeção da massa que se apresentava ulcerada, o que contraria a tendência de 
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se encontrar somente nos casos de tumores de mama o crescimento de massas nas 

cadeias mamárias sem a manifestação de outros sinais clínicos (Head et al, 2017). Neste 

caso, era evidente o aumento dos linfonodos inguinais, principalmente o linfonodo 

inguinal direito e julgo que a execução de uma citologia aspirativa ou uma biópsia 

teriam auxiliado o exercício de se estabelecer o diagnóstico. Estes exames, ainda que a 

fiabilidade da citologia aspirativa seja encarada sob alguma controvérsia como já foi 

mencionado neste trabalho, são úteis para se detetar precocemente a existência de 

progressão metastática, com exceção dos sarcomas que metastizam por via hematógena 

(Tuohy et al., 2009; Soultani et al., 2017). Particularmente neste capítulo, estes exames 

são ferramentas parcamente usadas na rotina das clínicas, embora tenham potencial para 

justificar uma integração mais recorrente na quotidianidade clínica. Neste, tal como 

noutros casos, o que obstou a prática destes exames foi a compreensível obstinação 

orçamental do detentor.  

Julgo que o escrutínio do exame de raios-x foi comprometido pelo estado de agitação 

da Boneca e ainda que sob essa condição limitante se tenham encontrado alterações 

radiodensas compatíveis com metástases, a sedação da cadela teria beneficiado o juízo 

clínico com base neste exame. Embora o pulmão seja o órgão preferencialmente 

atingido quando ocorre metastização, esta natureza expansionista de determinados 

tumores não segue por vezes estas noções estandardizadas, invadindo outros órgãos 

como o fígado e os rins e nestes casos o exame de ultrassonografia afirmar-se-ia como 

uma prova de inspeção crucial para melhor se apurar o estado de gravidade do caso 

(Garamvolgi et al., 2006; Webster et al., 2011; Osaki et al., 2016).  

A escolha da técnica cirúrgica deveria ter sido feita em função do envolvimento 

ganglionar, confirmado por biópsia ou por uma citologia aspirativa e pelo número e 

tamanho das lesões tumorais (Horta et al., 2015), porém, o irredutível teto orçamental 

imposto pelo tutor forçou a equipa a ponderar num plano terapêutico alternativo àquele 

que se assumia como o mais indicado, a mastectomia radical de ambas as cadeias 

mamárias. A decisão pendeu para a prática da mastectomia regional das duas massas 

que motivavam maior preocupação pelas suas características. Em condições desejáveis 

também seria aconselhável a excisão dos linfonodos inguinais e ainda que houvesse 

condições orçamentais emancipadoras, a prática desta técnica exigiria um executor mais 

especializado e treinado na condução deste tipo de operações (Sleeckx et al., 2011).  
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Devido ao incorreto modo de preservação da amostra não se pôde obter o diagnóstico 

histopatológico e este erro evidencia uma das fragilidades que a rotina clínica por vezes 

apresenta, os meios erradamente escolhidos para se recolher e preservar uma amostra, 

condição esta que inviabiliza a emissão de um diagnóstico pelo laboratório. 

No caso clínico nº3 ( Lassie), logo na inspeção visual do animal aquando da sua 

entrada com o detentor e do início dos primeiros esclarecimentos introdutórios 

percebeu-se a evidente presença de uma massa que pendia do seu abdómen. Parecia 

tratar-se de uma dessas não incomuns situações em que há uma clara negligência do 

detentor face ao surgimento de sinais indicativos de doença no seu animal de estimação, 

porém, a detentora da Lassie parecia transparecer uma sincera perturbação emocional 

causada pela presença daquela massa que, segundo ela, demorara pouco tempo a atingir 

as dimensões visíveis na consulta. No início da consulta, a detentora adotara mesmo um 

discurso de quem se tenta penitenciar e confesso que me impressionou a forma como 

confidenciou a ingenuidade com que encarara o surgimento daquele problema. 

Enfatizou a ideia de que a Lassie era uma cadela muito acarinhada, porém julgara que o 

crescimento da massa acabaria por cessar, desvalorizando a gravidade do caso e por 

consequência ignorando a necessidade de procurar assistência médico-veterinária. 

Acrescentou, após lhe terem sido esclarecidos e explicados alguns dados 

caracterizadores dos tumores de mama nas cadelas, que não julgava que as cadelas, à 

semelhança das mulheres, pudessem ser tão fatalmente atingidas por estas doença.  

Durante a condução da anamnese entendeu-se que a Lassie estivera gestante duas 

vezes e em três ocasiões manifestara um comportamento compatível com gestação 

psicológica. Como já havia sido mencionado neste trabalho, nestas situações, adensa-se 

o eixo de ação hormonal (progesterona) sob o tecido mamário, culminando na 

proliferação e diferenciação de tecidos (Sorenmo et al., 2011a) e pensar-se-ia por uma 

suposição lógica que toda essa dinâmica mutatória poderia favorecer o desenvolvimento 

de tumores de mama, contudo, segundo o parecer da literatura estas alterações não 

constituem fatores de risco significativos (Head et al, 2017).  

O tumor reunia uma série de características que desfavorecia o prognóstico, como o 

tamanho, a velocidade de crescimento, a ulceração e também o facto de se ter 

constatado que o linfonodo inguinal esquerdo se apresentava reativo (Sleeckx et al., 

2011). Perante a recolha destes dados, julgo que teria sido muito interessante a execução 
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de uma biópsia ao linfonodo reativo e também ao linfonodo contra-lateral (linfonodo 

inguinal direito). Como foram encontradas alterações radiodensas compatíveis com 

metástases pulmonares, creio que um exame de ultrassonografia teria acrescentado mais 

solidez na elaboração do quadro clínico. Embora não tenha sido detetado o crescimento 

de outras massas noutras glândulas mamárias, julgo que teria sido mais prudente a 

prática da mastectomia radical da cadeia mamária esquerda porque as conclusões 

deslindadas pela literatura sugerem a prática desta modalidade terapêutica pela alta 

percentagem de reincidência tumoral na cadeia ipsilateral da glândula mamária afetada 

(Stratmann et al., 2008), não obstante, a detentora foi repetidamente alertada para o 

risco de reincidência. Ainda que se tenha excisado o tumor cirurgicamente, os fortes 

indícios de metastização incapacitam a produtividade da modalidade terapêutica 

praticada (Tran et al., 2016). A detentora da Lassie foi advertida para a necessidade de 

respeitar o agendamento periódico de consultas, visto que se torna imprescindível em 

casos desta natureza uma vigilância contínua, ainda que o prognóstico se afigure muito 

desanimador. Neste caso, a detentora da Lassie manifestou prontamente a sua 

colaboração com a equipa clínica enquanto lhe fosse possível e enquanto a felicidade e 

bem-estar da Lassie justificassem este doloroso compromisso, porém, verifiquei 

frustradamente que no cenário da rotina clínica, em casos cujo prognóstico se revela 

reservado, há muitas vezes uma reação de um fatalismo pragmático e conveniente dos 

detentores, justificando que é uma atitude de caridade evitar-se o sofrimento do animal, 

mesmo quando este ainda não exibe sinais indicadores de desconforto ou de dor de tal 

modo incapacitantes que justifiquem uma eutanásia que não seja eticamente reprovável. 

O caso clínico nº4 tratava-se de uma cadela (Nina), que com seis anos de idade já 

evidenciava o crescimento de tumores mamários. Embora até se possa considerar uma 

fase precoce para o desenvolvimento desta doença, a literatura sugere que é a partir dos 

seis anos que se começa a acentuar o risco de incidência (Perez Alenza et al., 2000). As 

respostas obtidas através da anamnese encarregaram-se de justificar o surgimento 

relativamente precoce do tumor mamário. Na rotina clínica, todos os dias se assiste 

detentores a assumir um compromisso que está muitas vezes condenado ao fracasso, 

trata-se pois do compromisso de reduzirem a carga calórica diária com que presenteiam 

os seus animais de estimação e todos os dias, sob o eco das consultas anteriores, se 

veem os detentores a declarar resignadamente a ineficácia da sua disciplina quando são 

alvo dos olhares mendigos dos seus animais, que são habilidosos conhecedores de 
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rotinas, sobretudo de recompensas rotineiras. Confesso que é um assunto com uma 

natural porosidade à boa disposição, que tende facilmente a ser encarado pelos 

detentores com uma certa puerilidade, porém cabe ao médico veterinário couraçar-se 

por vezes de uma cordial austeridade de forma a que consiga alertar os detentores para 

os sérios riscos de uma dieta inadequada e desregrada (Head et al, 2017). Este caso tem, 

com efeito, algo de folclórico e morbidamente anedótico, visto que era facilmente 

percetível o carinho que os detentores dedicavam à cadelinha mas que por escassez de 

bom aconselhamento ou por abundância de más recomendações dirigiam certos 

cuidados que descuidavam do estado geral de saúde da Nina. Assim como o caso de 

cederem diariamente comida caseira à cadela, também o uso de substâncias supressoras 

de cio consistia numa prática errada, representadora de risco para o desenvolvimento de 

tumores de mama, como já foi exaustivamente mencionado neste trabalho (Frank et al., 

1979; Rutteman, 1992; Selman et al., 1994; Støvring et al., 1997; Murphy, 2008). 

Inocentemente, os detentores da Nina julgavam que ao administrarem esses fármacos 

estavam apenas a protegê-la de um eventual e imprevisível acasalamento, que segundo 

eles, representava um grande perigo, por terem constatado com o exemplo da cadela de 

um vizinho descuidado que morrera no parto.  

No que concerne ao tratamento, julgo que talvez o tratamento mais apropriado teria 

sido a mastectomia radical da cadeia mamária esquerda. Reconheço a minha 

inexperiência prática mas tomando em consideração os fatores de risco que havia anos 

atuavam nefastamente sobre a Nina, talvez a resolução terapêutica mais prudente teria 

sido a abordagem mais radical. Este é um daqueles casos em que a abordagem ao 

prognóstico deve ser carregada de alguma  gravidade e rispidez visto que o próprio 

prognóstico subentende um ultimato endereçado aos detentores e neste caso assim foi; 

quando se falou aberta e seriamente sobre o rumo vertiginoso que o caso poderia tomar 

sob a continuidade de algumas práticas indesejáveis, os detentores de imediato 

começaram a absorver sofregamente todas as recomendações dadas pela médica 

veterinária responsável. No mês de Janeiro de 2018, pude verificar que os detentores da 

Nina seguiam responsavelmente as linhas-guia do aconselhamento que lhes havia sido 

dado e vi para minha satisfação que a Nina estava saudável, com um pelo menos 

quebradiço e mais sedoso, condição que refletia as mudanças na sua dieta e também 

com uma melhor condição corporal.  

No caso clínico nº5, o foco de abordagem clínica dirigiu-se para os sinais que mais 
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perturbavam a Maria (febre, prostração, anorexia, dor e distensão abdominal e 

corrimento vaginal) e no percurso do exame físico foi detetado o tumor na M4 direita, 

como uma anomalia secundária ao estado debilitante da cadela. Se esquadrinharmos 

isoladamente o tumor mamário, podemos perceber alguns fatores de risco que 

provavelmente propiciaram o surgimento tumoral, como a sua idade (13 anos), o estado 

fértil e a sua condição corporal (grau 4 numa gradação de 1 a 5) (Jitpean et al., 2012; 

Head et al, 2017). Como já havia referido, a abordagem ao caso dirigiu-se 

prioritariamente aos sinais mais alarmantes e como a detentora da Maria disse 

frustradamente que embora gostaria de proporcionar todas as ferramentas necessárias 

para um acompanhamento exaustivo e diligente do caso, não o podia fazer devido às 

limitações orçamentais e que por esta razão a equipa clínica teria de ser forçada a 

escolher os exames complementares e modalidades terapêuticas sob uma ordem de 

prioridade e premência. A recolha dos perfis bioquímico e hematológico e a execução 

de um exame de Raios-x teria sido importante como é óbvio, porém a realização de uma 

ecografia abdominal assumia-se como o exame mais urgente, tendo em conta as 

suspeitas formuladas com base no quadro clínico. Foi um exame muito útil e 

interessante porque além de ter confirmado o diagnóstico que reunia o consenso das 

suspeitas na equipa (piómetra),também forneceu informações vitais sobre o estado de 

saúde geral da Maria, confirmou a presença da massa neoplásica na glândula mamária 

abdominal caudal direita e detetou o envolvimento dos gânglios linfáticos, sugerindo 

que já poderiam ter sofrido uma invasão de células neoplásicas, embora sob o exame de 

palpação não se tenha detetado qualquer alteração nas dimensões dos mesmos. Quanto 

ao envolvimento dos linfonodos inguinais, julgo que teria sido oportuna a execução de 

uma biópsia ou uma citologia aspirativa visto que acrescentariam decerto uma maior 

solidez e exatidão à conjetura proposta no relatório da ecografia mas como tinha 

referido, os limites orçamentais condicionaram as decisões tomadas pela equipa clínica.  

De forma a que não houvesse o risco de arrastamento de células neoplásicas para a 

cavidade abdominal, na abordagem cirúrgica priorizou-se a execução da OVH em 

relação à excisão tumoral, tal como é recomendado pela literatura (Sleeckx et al., 2011). 

Após ter sido emitido o diagnóstico histopatológico da massa excisada (carcinoma em 

tumor misto, maligno, resultante da proliferação de células epiteliais com acentuada 

atipia citonuclear) percebeu-se que as características do tumor (0.5 cm, sem aderências 

aos tecidos adjacentes) não faziam prever que se trataria de um tumor de natureza 
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maligna (Sorenmo, 2003), porém, a medicina veterinária não é uma ciência com 

predições passíveis de serem estandardizadas e por esta razão há casos que se cenarizam 

à margem dos padrões estaticamente estabelecidos.  

Tendo em conta todo o quadro clínico, o prognóstico da Maria era 

desanimadoramente reservado e toda a situação foi detalhadamente explicada à 

detentora de forma a que esta conseguisse perceber a vulnerabilidade da Maria face a 

todos os problemas que a perturbavam. Foram sugeridas algumas alterações no 

quotidiano da Maria, principalmente focadas na alimentação e na atividade física. Mais 

uma vez, a compreensível rigidez orçamental dificultou a implementação de alguns 

elementos que ajudariam a Maria, todavia conseguiu-se alterar a ração para uma mais 

adequada para o seu estado. No mês de Fevereiro de 2018 tive a oportunidade de 

acompanhar uma consulta de rotina da Maria e pude observar o estado são em que se 

encontrava. Apresentava efetivamente um estado corporal mais saudável e segundo a 

sua detentora e o próprio comportamento que a Maria denunciava, esta recuperara muito 

bem e para pasmo geral continuava animada e com um constante espírito voluntarioso.    

O caso clínico nº6 (Cookie) reforça a ideia de que uma massa tumoral se pode por 

vezes ocultar sob o olhar atento de alguns detentores. Julgo que nos meios 

populacionais mais pequenos há uma muda conivência do médico veterinário com o 

leviano e pachorrento desinteresse dos detentores pelas consultas de rotina, trata-se de 

uma espécie de inércia cultural, que por ser ignorada em massa é muitas vezes aceite 

por ambas as partes. Tenho forçosamente de reconhecer que a mudança de um 

paradigma tão profundamente entranhado não se trata de uma tarefa cómoda mas 

considero que especialmente neste capítulo, os tutores das cadelas que estão sob a 

persistente atuação de fatores de risco como o estado fértil, a idade e a alimentação têm 

que ser alvo de uma insistente recomendação do médico veterinário para uma vigilância 

contínua, tal como acontece entre os médicos e as mulheres quando estas entram numa 

faixa etária de risco (período pós-menopausa) e quando somam o efeito de outros 

elementos de risco como a obesidade (Lim et al., 2015).  

A natureza do tumor neste caso é maligna (carcinoma tubulopapilar) mas não 

podemos descartar a possibilidade de ter primeiramente surgido como um tumor 

benigno e que com o passar do tempo tenha sofrido contínuas alterações até adotar 

características malignas, tal como é sugerido pela literatura (Sorenmo et al., 2009). O 
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prognóstico foi abordado com muita cautela porque se tratava de um tumor maligno e as 

circunstâncias exigiam atentas monitorizações periódicas.  

Todos os casos clínicos contemplados neste estudo partilhavam uma característica 

em comum, o estado fértil e todos os detentores negaram a intenção de submeter a 

cadela ao acasalamento. Reconheço agora que teria sido interessante determinar a razão 

que levou os detentores a ignorar ou talvez até a nem ponderar a esterilização da 

respetiva cadela numa idade em que esta prática surtiria um efeito preventivo sobre o 

desenvolvimento de tumores mamários. Se me é permitida a especulação, julgo que na 

maioria dos casos o comodismo de se evitar gastos em tratamentos de conveniência que 

estão à margem daqueles que se justificam pela premência da necessidade justificaria a 

ausência desta prática, que deve ser vivamente aconselhada neste tipo de casos. Em 

ambas as clínicas onde estagiei, posso assegurar que há um aconselhamento nesse 

sentido, todavia, a última decisão pertence inteiramente aos detentores do animal.  

Ainda que o número de casos abordados neste trabalho não seja significativo, pude 

constatar que tal como é referido pela literatura, a maioria dos casos de cadelas 

acometidas por tumores de mama não manifestava sob o exame clínico sinais 

indicativos de doença sistémica como febre, prostração, anorexia, vómitos, diarreia e 

outros que de imediato alertam os tutores (Sorenmo et al., 2011). Excetuando a Boneca 

e a Maria, todos os casos denotavam apenas o desenvolvimento de tumores mamários.  

    No tratamento pós-cirúrgico de todos os casos recorreu-se ao uso terapêutico de um 

inibidor seletivo da Cox-2 (firocoxib) e achei animador o expresso consenso entre as 

duas clínicas sobre os benefícios deste fármaco neste tipo de casos, tal como é referido 

na literatura científica (Lavalle et al., 2012; Arenas et al., 2016). O tempo de execução 

deste trabalho impossibilita um acompanhamento a longo prazo dos casos abordados 

mas confesso que seria interessante a recolha de dados resultantes de uma vigilância 

mais prolongada porque desse modo poderia determinar melhor a eficácia dos 

tratamentos implementados, as tendências comportamentais dos tumores e a qualidade 

do compromisso dos detentores para com o bem-estar dos seus animais. 
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Capítulo IV 

 Conclusão 
 

Se analisarmos friamente o paradigma que os TMC representam, vemos com toda a 

clareza que há práticas indesejáveis que são persistentemente praticadas por muitos 

tutores, como o uso de substâncias progestagéneas, ignorar a OVH como terapia 

preventiva e a inclusão de alimentos altamente calóricos e desaconselhados na 

alimentação diária dos animais. Todas estas práticas tendencialmente culturais, 

principalmente em meios populacionais mais pequenos, devem ser combatidas pelo MV 

através do aconselhamento sobre as práticas corretas e as suas vantagens. Nem sempre 

se consegue mas não se deverá excluir como princípio de abordagem ao tutor, que este 

esteja de facto interessado em perceber o melhor modo de tratamento do seu animal. 
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