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RESUMO 

As neoplasias mamárias são as doenças que mais acometem cadelas. A estimativa mundial 

dessas neoplasias em cadelas é de 1 milhão de novos casos por ano, no Brasil as neoplasias 

malignas correspondem até 90% das alterações mamárias diagnosticadas. Estudos 

epidemiológicos nesse cenário são escassos, em especial no estado de Goiás. Os resultados de 

estudos epidemiológicos de alterações mamárias em cães possuem variações, tanto no mundo 

quando nos estados brasileiros, o que pode ser influenciado por diversos fatores, dentre eles a 

peculiaridades dos animais inerentes a cada região geográfica estudada. Diante do exposto, o 

objetivo desse estudo foi determinar o perfil epidemiológico e histomorfológico de alterações 

mamárias neoplásicas e não neoplásicas de cães, no que diz respeito ao sexo, raça e idade no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. Para atingir os objetivos propostos foram 

analisados 6.660 laudos de biopsias de animais, encaminhadas a um serviço de diagnóstico 

histopatológico de Goiânia no intervalo proposto. Os laudos foram separados de acordo com a 

espécie e diagnóstico, observando um predomínio de cães, o que pode ser justificado pelo fato 

do Brasil ser o segundo país no mundo com maior população canina, Centro-oeste a segunda 

região com maior número de residências com cães.  Posteriormente, foram avaliados 1.515 

laudos de alterações mamárias de cães, fêmeas e machos, com idade entre zero e 20 anos, um 

número considerável e que também e visto em outras regiões do país. O número de alterações 

mamárias aumentou ao longo dos anos analisados, acometendo principalmente fêmeas 

(99,41%). As neoplasias malignas representaram a maioria das alterações mamárias (70,17%), 

acometendo principalmente cães entre nove e 12 anos de idade (p <0,0001) e sem raça definida. 

A maioria das neoplasias eram de origem epitelial, tanto em neoplasias malignas quando 

benignas. Os diagnósticos mais frequentes de neoplasias, malignas e benignas, e lesões não 

neoplásicas foram de carcinoma túbulo-papilar, adenoma complexo e hiperplasia lobular, 

respectivamente. Em relação a graduação histopatológica, dos 675 diagnósticos de neoplasias 

malignas analisados (2015 a 2018), a maioria apresentava tinha grau I (p < 0,0001), 

característico de neoplasias malignas bem diferenciadas. Os resultados nessa região diferem 

de outras regiões brasileiras pelo elevado número de diagnósticos de neoplasias mamárias 

(33,16%) quando comparado as demais neoplasias e as neoplasias, na maioria dos casos, são 

malignas.  

 

Palavras-chaves: cães, câncer de mama, diagnóstico, epidemiologia, neoplasias mamárias 

animais.  
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ABSTRACT 

Breast neoplasms are the diseases that most affect bitches. The global estimate of these 

neoplasias in bitches is 1 million new cases per year; in Brazil malignant neoplasms correspond 

to up to 90% of the diagnosed breast changes. Epidemiological studies in this scenario are 

scarce, especially in the state of Goiás. The results of epidemiological studies of mammary 

alterations in dogs have variations, both in the world and in the Brazilian states, which can be 

influenced by several factors, among them the peculiarities of the animals inherent to each 

geographic region studied. In view of the above, the objective of this study was to determine 

the epidemiological profile of neoplastic and non-neoplastic mammary alterations of dogs, 

regarding the sex, breed and age of the dogs affected by these diseases, besides analyzing the 

histopathological and histopathological graduation of the neoplasias malignant lesions of the 

mammary gland from January 2011 to December 2018. In order to reach the proposed 

objectives, 6,660 animals biopsy reports were analyzed, sent to a histopathological diagnosis 

service in Goiânia at the proposed interval. The reports were separated according to the species 

and diagnosis, observing a predominance of dogs, which can be justified by the fact that Brazil 

is the second country in the world with the largest canine population, Central West, the second 

region with the highest number of residences with dogs. Subsequently, 1,515 reports of 

mammary alterations of dogs, females and males, with ages ranging from zero to 20 years were 

evaluated, a considerable number that is also seen in other regions of the country. The number 

of breast changes increased over the analyzed years, affecting mainly females (99.41%). 

Malignancies represented the majority of mammary alterations (70.17%), affecting mainly 

dogs between nine and 12 years of age (p <0.0001) and without a defined breed. Most 

neoplasms were of epithelial origin, both in malignant and benign neoplasms. The most 

frequent diagnoses of neoplasms, malignant and benign, and non-neoplastic lesions were 

tubulo-papillary carcinoma, complex adenoma and lobular hyperplasia, respectively. 

Regarding the histopathological classification, of the 675 diagnoses of malignant neoplasias 

analyzed (2015 to 2018), the majority had grade I (p <0.0001), characteristic of well 

differentiated malignancies. The results in this region differ from other Brazilian regions due 

to the high number of diagnoses of breast neoplasms (33.16%) when compared to the other 

neoplasias, the neoplasias, in the majority of cases, are malignant. 

 

Keywords: dogs, breast cancer, diagnose, epidemiology, mammary neoplasms animal.
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer é considerado uma doença genética resultante de múltiplas mutações, que 

possui centenas de variações, mas com um ponto em comum, o crescimento celular 

desordenado e capacidade de invasão e metástase1,2. O acúmulo de mutações genéticas são 

necessárias para o surgimento do câncer, porém, não são por si só suficientes para a progressão 

tumoral maligna3. Acredita-se que os processos envolvidos na evolução do câncer, para 

condições mais agressivas, são dependentes do microambiente que envolve as células que 

sofreram a mutação inicial. Desta forma, assim como as células cancerosas, as células 

estromais e a matriz extracelular também possuem alterações epigenéticas funcionalmente 

significativas em relação à quantidade, organização, característica e evolução durante a 

tumorigênese, desde o crescimento primário até a invasão e metástase4,5.  

Assim como ocorre em mulheres, em cadelas, as neoplasias de glândula mamária 

também são os tumores mais frequentes. Estima-se o surgimento de 1 milhão de novos casos 

no mundo a cada ano, no Brasil a taxa de incidência anual de cadelas que desenvolvem 

neoplasias mamárias é de 198 em cada 100 mil, representando de 50 a 70% de todas as 

neoplasias em fêmeas dessa espécie, enquanto neoplasias mamárias em machos representam 

apenas 1% dos casos. A distribuição percentual de neoplasias malignas de glândula mamária 

varia de acordo com a região brasileira, nas regiões sudeste e nordeste cerca de 90% das 

neoplasias diagnosticadas são malignas, enquanto na região sul os percentuais de neoplasias 

malignas variam de 68% a 73% 6,7. 

Dentre as semelhanças dos cânceres em cães e humanos temos o aspecto 

histológico, genética dos tumores, alvos moleculares, comportamento e resposta às terapias 

convencionais. Estudar o câncer em cães fornece uma perspectiva valiosa, tornando-o um 

modelo de estudo precioso para a identificação de genes associados ao câncer, estudo de fatores 

de risco ambientais, compreensão da biologia e progressão tumoral avaliação prognóstica e até 

mesmo para o desenvolvimento de novas terapias alvos8.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil 

epidemiológico das alterações mamárias de cães encaminhadas ao serviço de diagnóstico de 

Goiânia-GO, quanto ao comportamento biológico, sexo dos cães, faixa etária, raça, tecido de 

origem, diagnóstico histopatológico e grau histomorfológico mais frequentes.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos embrionários, anatomofisiológicos e histológicos das glândulas mamárias 

 

Os mamíferos se distinguem dos outros animais por desenvolverem apêndices 

modificados da pele, conhecidos como mamas ou glândulas mamárias9. A estrutura histológica 

da glândula mamária varia de acordo com sexo, idade e estado fisiológico. Apesar de tornarem-

se funcionalmente ativas somente na fase adulta, as glândulas mamárias são formadas nas 

primeiras semanas da fase embrionária, na região ventral abdominal10. Inicialmente são 

formados espessamentos maciços de células epidérmicas, que representam uma pequena 

elevação epitelial, formando assim as cristas ou linhas mamárias. Posteriormente, as células 

epiteliais dos brotamentos proliferam intensamente até o mesênquima subjacente, por ação 

indutora do próprio mesênquima, formando o primeiro esboço das glândulas mamárias11.   

As glândulas mamárias são consideradas glândulas sudoríparas apócrinas da pele, 

modificadas e especializadas11. O tecido mesenquimal, que sustenta a componente epitelial da 

glândula mamária desenvolveu do mesoderma embrionário e é composto por tecido conjuntivo 

fibroso, que pode ser dividido em dois componentes. O primeiro componente é o intralobular, 

que envolve os ductos intralobulares, comporto por finas fibras colágenas envolvidas por 

ampla matriz extracelular. O segundo componente é o interlobular e separa os lóbulos, é 

composto por fibras colágenas mais densas e menos matriz extracelular. Além do tecido 

conjuntivo fibroso, o mesênquima contém tecido adiposo, vasos sanquíneos, nervos e vasos 

linfáticos, também podem ser encontrados histócitos, mastócitos e linfócitos no estroma 12. 

Os ácinos são as unidades funcionais da glândula mamária e seus respectivos 

ductos alveolares se agrupam, formando os lóbulos 13 (Figura 1).  De um modo geral, cada 

lobo tem seu próprio ducto excretor denominado ducto galactóforo, que mede de 2 a 4,5 cm 

de comprimento e emergem independentemente no mamilo, que pode possuir de 15 a 25 

aberturas de 0,5 mm de diâmetro13. Dois tipos de células revestem os ductos e lóbulos, as 

células mioepiteliais contráteis, que repousam em forma de rede na membrana basal e as 

células epiteliais luminais que estão associadas à membrana basal, voltadas para a luz. As 

células mioepiteliais dão suporte estrutural aos lobos e auxiliam na ejeção do leite durante 

lactação, devido sua contração sob ação da ocitocina 9 (Figura 2).  
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Os brotamentos primários ocorrem ao longo das cristas mamárias e estão arranjadas em 

duas séries, dispostas da parte caudal da região peitoral até a região inguinal. São denominadas 

de acordo com a localização, sendo elas quatro torácicas, quatro abdominais e duas inguinais 

13. O número médio de pares de glândulas mamárias é de cinco, porém podem ocorrer 

FIGURA 1: Estromas mamário. Interlobular, composto por tecido 

conjuntivo fibroso denso associado a tecido adiposo. 

Intralobular, composto por células similares a 

fibroblastos, com resposta hormonal específica.  

Fonte: Anatomia patológica (UNICAMP)14.  

FIGURA 2: Células de revestimento dos ductos e lóbulos, células mioepiteliais contráteis, 

repousa em forma de rede em membrana basal.  Células epiteliais luminais, 

associadas à membrana basal, voltadas para a luz.  

Fonte: Anatomia patológica (UNICAMP) 14 



6 
 

variações. Raças de cães de grande porte geralmente possuem de quatro a seis pares, enquanto 

raças menores tem tipicamente quatro pares 11 (Figura 3). 

 

 

Fisiologicamente, nos machos, a glândula mamária é rudimentar durante toda vida 

e nas fêmeas são órgãos funcionais sujeitos a variações que se iniciam na puberdade, com o 

início do ciclo estral. O ciclo estral é comporto por uma fase inicial de proestro, com duração 

média de 7 a 9 dias, seguida do estro com duração semelhante ao proestro, resultando em 15 a 

20 dias de estro. Ao final do estro, inicia-se o diestro, fase progesterônica com duração de 60 

dias, fase semelhante a gestação caso tenha ocorrido a concepção. Com o final do diestro ou 

da gestação tem-se início o anestro, com duração de três a quatro meses, antes no início de um 

novo proestro (Figura 4). O ciclo estral de uma cadela tem em média seis meses de duração, 

porem esse período pode variar de quatro a 12 meses a depender a raça da cadela 11.  

FIGURA 3: Distribuição das glândulas mamárias em caninos classificadas de 

acordo com a localização topográfica, quatro pares torácicos e 

quatro pares caudais. Os pares de glândulas mamárias são assim 

descriminados: 1 Torácica cranial; 2 Torácica caudal; 3 

Abdominal cranial; 4 Abdominal caudal; 5 Inguinal.  

Adaptado de Cassali et al (2017)11.  
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As células da camada interna ou secretora sofrem alterações morfológicas 

correspondentes aos estágios de ação secretora. Em repouso, possuem núcleo oval, citoplasma 

pouco abundante, homogêneo e limites pouco definidos. Durante a fase de secreção o 

citoplasma aumenta em volume e a célula fica maior. Ainda em fase pré-púberes o parênquima 

mamário é pouco desenvolvido (Figura 5A), apresentando apenas grandes ductos com dupla 

camada de epitélio cuboide circundada por células mioepiteliais que se estendem da superfície 

até a derme da base do mamilo 11, 15. Durante as fases de desenvolvimento observa-se um 

aumento de tecido mamário de M1 para M5, ou seja, os pares de mamas caudais M4 e M5 

possuem mais ramos ductais e/ou lóbulos do que os pares craniais M1 e M215. As glândulas 

mamárias inguinais e abdominais caudais, são as mais acometidas por tumores mamários, o 

que provavelmente está relacionado com o maior parênquima mamário nessas mamas 11. 

FIGURA 4: Ilustração do ciclo estral de cadelas. São apresentados os níveis hormonais, 

ilustrativos, de cada um dos níveis circulantes, não havendo relação de 

proporcionalidade entre eles.  E2 estrógenos; LH hormônio luteinizante; P4 

progesterona; PRL prolactina. Nos ovários (Ov), os círculos azuis representam 

folículos; círculos vermelhos vazios folículos luteinizados; círculos vermelhos 

crenulados a ovulação; círculos vermelhos preenchidos corpos lúteos (a intensidade 

do preenchimento representa a intensidade de produção de progesterona). 

Fonte: Cassali et al (2017) 11  
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No proestro (Figura 5B), a glândula mamária observa-se tecido atrófico, composta 

por ductos com poucas e pequenas estruturas lobulares, pequenos lóbulos com células 

desorganizadas e poucas estruturas alveolares residuais com camada mioepitelial contínua, 

com predominância de estroma sobre o parênquima. Na fase inicial do estro (Figura 5C), nota-

se o aparecimento de ramos ductais que formam o padrão lobular, revestido por um epitélio de 

múltiplas camadas com estroma circundante frouxo, altamente vascular e celular. Com o 

aumento dos níveis de progesterona, no período inicial do diestro os ramos ductais encontram-

se mais desenvolvidos. Formando um padrão lobular, com epitélio multicamada com figuras 

mitóticas frequentes e algumas figuras apoptóticas, tecido conjuntivo frouxo mais abundante 

com fibroblastos ativos e figuras de mitose. Já em uma fase tardia do diestro (Figura 5 D) o 

parênquima mamário apresenta um desenvolvimento lobuloalveolar completo. O anestro 

(Figura 5E e 5F) é marcado por características regressivas proeminentes, com lóbulos menores, 

células epiteliais desorganizadas com núcleos picnóticos 15,16.  

 

FIGURA 5: Fotomicrografias de glândulas mamárias coradas em H&E, em diferentes fases do ciclo 

estral. (A) Pré-puberal: com poucas estruturas ductais (cabeça de seta 40X), ducto (seta 

400X). (B) Pró-estro, com estrutura ductal e pequeno lóbulo com células desorganizadas 

e alvéolos residuais (200X). (C) Estro: características regressivas, alvéolos distendidos 

comsecreção vestigial (setas) e lipofuccina dentro dos alvéolos e livres no estroma (cabeça 

de seta) (400X). (D) Diestro-final: lóbulo grande com alvéolos secretórios e estroma 

intralobular solto (100X), inserção de alvéolos secretórios distendidos com epitélio 

cuboide (400X). (E) Anestro-inicial célula espumosas epiteliais e secreção vestigial 

(1000X) (F) Anestro-final: células epiteliais desorganizadas no lóbulo com pouca estrutura 

alveolar reconhecida (200X), lóbulo inativo (400X). 

Adaptado de: Santos et al (2010) 15. 
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A glândula mamária de cadelas é um órgão hormônio dependente, que possui 

atividade cíclica com fases consecutivas de desenvolvimento e regressão (Figura 6), esses 

fenômenos variam de animal para animal, entre os pares de glândulas mamárias e até mesmo 

dentro de cada glândula. O componente etiológico hormonal é o principal elemento estudado 

quando se trata de risco de aparecimento de neoplasias mamárias 15. Tanto hormônios 

endógenos quanto exógenos tem a capacidade de estimular a proliferação celular, levando a 

alterações genéticas e carcinogênese 17. 

 

FIGURA 6: Representação das características histológicas da glândula mamária 

canina durante o ciclo estral. 

Adaptado de: Santos et al (2010) 15. 
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Com a senescência reprodutiva ocorre a involução senil das glândulas mamárias, 

caracterizada por redução em tamanho e atrofia do parênquima mamário. A involução é 

consequência da redução da produção regular dos hormônios sexuais ovarianos. Mesmo que 

cadelas não tenham um estado compatível com a menopausa que ocorre em mulheres, observa-

se uma redução da fertilidade a partir dos oito anos de idade. Esse fato tem sido associado a 

falhas na liberação coordenada de hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) pelos 

neurônios hipotalâmicos, a qual é necessária à liberação adeno-hipofisária de gonadotrofinas 

em padrões que permitam a adequada estimulação ovariana 11.  

 

2.2. Características gerais do câncer e fatores de risco para câncer mamário em cadelas 

 

Em organismos multicelulares, a taxa de proliferação celular é altamente 

controlada, mantendo estreitos limites homeostáticos. No entanto, estímulos a constante 

proliferação celular aumentam os riscos para a perda desse equilíbrio, constituindo uma das 

principais características das neoplasias, o descontrole na proliferação celular, por 

incapacidade de responder aos mecanismos de inibição do crescimento e divisão celular 9, 18. 

A mutação inicial para a perda deste equilíbrio em neoplasias ocorre na classe de genes 

denominada porto-oncogenes, transformando-os em oncogenes, além de inibição dos genes 

supressores de tumor, de reparo do DNA e da apoptose. Além disso, os mecanismos 

oncogênicos dependem da ação de vários fatores de crescimento, de seus receptores e dos 

elementos das vias de sinalização6,9.  

O acúmulo de mutações genéticas faz-se necessária para o surgimento do câncer, 

porém, não são por si só suficientes para a progressão tumoral maligna3. Acredita-se que os 

processos envolvidos na evolução do câncer, para condições mais agressivas, são dependentes 

do microambiente que envolve as células que sofreram a mutação inicial. Desta forma, assim 

como as células cancerosas, as células estromais e a matriz extracelular também possuem 

alterações epigenéticas funcionalmente significativas em relação à quantidade, organização, 

característica e evolução durante a tumorigênese, desde o crescimento primário até a invasão 

e metástase 4,5.  

Essa doença possui mais de 100 variações, como por exemplo o câncer de mama, 

colón, reto, pulmão, estômago e dentro dessas variações existem diversos subtipos, o câncer 

de mama, por exemplo, possui mais de dez subtipos e as principais diferenças entre eles são 

genéticas e moleculares. Apesar da variedade de tipos de câncer, todo câncer individual possui 

alterações genéticas distintas, mesmo aquelas com mesmo subtipo histopatológico. Contudo, 
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as vias de sinalização celular afetadas em diferentes tipos de câncer se assemelham, atingindo 

precursores de sinalização celular que estão envolvidos na regulação de três dos principais 

processos celulares, são eles o de determinação do destino celular, sobrevivência celular e 

manutenção do genoma. O desequilíbrio das vias de sinalização envolvidas nesses processos 

celulares culmina em pontos comuns do câncer 1, 19.  

Em cânceres sólidos comuns, como os subtipos histopatológicos de câncer de 

mama, cérebro, cólon ou pâncreas, são observadas mutações somáticas sutis entre 33 e 66 

genes, mutações essas que, provavelmente, alteram seus produtos proteicos. A grande maioria 

dessas mutações, aproximadamente 95% são substituições de base única e os 5% restantes 

tratam-se de deleções ou inserções de uma ou mais bases nitrogenadas 19,20. Outro ponto 

importante é a provável ligação entre a gravidade do câncer com polimorfismos de genes 

funcionas de citocinas inflamatórias. Experimentalmente, a inibição ou deleção de citocinas 

inflamatórias dificultam o desenvolvimento tumoral 21.  

Desta forma, todos os tipos de câncer possuem alterações genéticas em comum em 

sua essência básica, adquiridas durante seu desenvolvimento, desde sua formação como célula 

única até sua progressão para malignidade e capacidade de invasão e metástase. As 

características comuns entre os tipos de câncer são a capacidade de proliferação celular 

descontrolada, evasão de supressores de crescimento, resistência à morte celular e imortalidade 

replicativa, reprogramação do metabolismo energético, escape da destruição imune, 

capacidade de promoção da angiogênese e ativação de vias que promovem a invasão e 

metástase. Os mecanismos pelos quais as células cancerosas adquirem tais capacidades estão 

baseados na perda da estabilidade genômica, que levam a variações genéticas favoráveis para 

as células cancerosas 3,4. 

De modo geral, os fatores de risco do câncer mamário em cães são principalmente 

associados ao status reprodutivo do animal, ou seja, fêmeas não castradas e castradas possuem 

diferenças na probabilidade de desenvolverem ou não essas lesões. O risco de aparecimento 

de câncer mamário em cadelas castradas antes do primeiro cio é de 0,05%, após o primeiro e 

segundo cio esse risco aumenta para 8% e 26% respectivamente12,22.   

A idade é outro fator de risco relevante relacionado à maior probabilidade de 

desenvolvimento de câncer mamário12. É demonstrado que cadelas de meia idade e idosas (8 

a 10 anos) apresentam maior incidência de neoplasias malignas, com raros casos de diagnóstico 

antes dos cinco anos de idade. Estudos retrospectivos demonstraram que na média de idade de 

9,5 anos o diagnóstico de neoplasias malignas é mais frequente, já na média de idade de 8,5 

anos o diagnóstico de neoplasias benignas é mais frequente23,24. Outro fator de risco importante 
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associado à maior incidência de câncer em cadelas é a predisposição racial, no entanto, ainda 

não é esclarecido quais componentes genéticos estão associados ao desenvolvimento do câncer 

12. 

 Além disso, estudos retrospectivos mostram diferenças entre as raças mais 

acometidas, população canina e localização geográfica25. No entanto, apesar dessas diferenças, 

algumas raças são apontadas com maior frequência nesses estudos, como Poodles, Cocker 

Spaniels, Yorkshire, Daschshund e Maltês como raças com maior prevalência de neoplasias 

mamárias26. Além disso, é observado que algumas raças apresentam maior predisposição em 

desenvolver as lesões em idade precoce, como o Springer Spaniel com média de 6,9 anos27.  

Além do fator racial, a obesidade também já foi apontada como possível promotor 

da carcinogênese em cães28, segundo estudo cadelas obesas quando filhotes tem maior risco 

de desenvolver neoplasia mamárias na idade adulta, quando comparadas a cadelas não obesas 

29. Em outro estudo, relataram que a obesidade com um ano de idade e 1 ano antes do 

diagnóstico de nódulos mamários mostrou-se significativamente relacionada à maior 

prevalência de tumores mamários e displasias23. 

Além dos fatores de risco elencados anteriormente, as características morfológicas 

da lesão também são consideradas fatores de risco associados à evolução da lesão para 

malignidade. Dentre essas características estão o tamanho do tumor, estadiamento clínico, 

comportamento tumoral, tipo histopatológico e grau histomorfológico. Além disso, nas últimas 

décadas, atenção maior tem sido dada às alterações genéticas e moleculares da lesão12,22. 

 Em uma proposta de que neoplasias mamárias caninas se desenvolvem como um 

processo histológico continuo e dinâmico, com o desenvolvimento de neoplasias malignas a 

partir de áreas dentro de tumores benignos. Entidades separadas clinicamente, como tumores 

discretos de vários tamanhos e histologias, mas etiologicamente estão associados e possuem 

uma relação. Acredita-se que lesões inicialmente benignas podem se tornar malignas e originar 

neoplasias de igual tipo histológico, sugerindo que a medida que se desenvolve, as neoplasias 

mamárias evoluem para a malignidade12. Foi observado em cães com carcinomas o diagnóstico 

concomitante de neoplasias benignas do mesmo tipo histológico30. Em estudo observaram que 

cães com carcinoma in situ e tumores malignos tinham maior probabilidade de desenvolver 

novos tumores em outras glândulas mamárias que cães com tumores benignos31. 
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2.3. Histomorfologia de tumores mamários em cadelas 

 

A avaliação histopatológica é considerada um método de diagnóstico definitivo 

para tumores mamários de cães. Além de permitir a caracterização microscópica do tumor, 

permite ao patologista avaliar se existe infiltração de células neoplásicas em tecidos adjacentes 

à lesão, obter detalhes histomorfológicos como a presença ou ausência de pleomorfismo e grau 

de diferenciação celular, índice mitótico e a presença ou ausência de necrose. Assim, as 

características histopatológicas da lesão também revelam diferentes tipos de comportamento 

biológico, incluindo o tipo histológico como um dos fatores prognósticos32,33.  

A classificação histológica mais utilizada por patologistas veterinários para 

classificar os tumores em animais domésticos foi publicada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) no ano de 1999, a quarta edição publicada em 2002 é a mais recente32. Contudo, 

existem diferentes propostas de classificação histológica para tumores mamários caninos, 

incluindo as publicadas por Hamp e Misdorp  em 1974; Moulton em 1990; Bejamim, Lee 

Saunders em 1999; Misdorp et al em 1999; Goldschmidt et al em 2011 e 2017; Cassali et al 

em 2011, 2014 e 2018.  

Há controvérsias em relação a classificação histológica das alterações mamárias 

em cães, as quais devem-se, provavelmente, à complexidade histogenética, principalmente no 

que diz respeito a heterogeneidade morfológica e comportamento biológico dessas alterações 

mamárias34. As neoplasias podem se originar de células epiteliais e/ou mioepiteliais 

(denominadas carcinomas), ou ter origem em células mesenquimais (sarcomas) e ainda pode 

ocorrer dupla proliferação destes componentes, ditos como tumores de origem mista33. De 

acordo com essas e outras características específicas de cada alteração mamária, podemos 

realizar a classificação histomorfológica das alterações neoplásicas e não neoplásicas 

conforme descrito no Quadro 1.  
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QUADRO 1 – Classificação histomorfológica de alterações mamárias de cadelas  
 Misdorp et al 2002 Cassali et al 2011 Goldschimidt et al 2011 

Neoplasias 

Malignas 

Carcinoma não 

infiltrativo (in situ) 

Carcinoma complexo 

Carcinoma simples  

  Carcinoma túbulo-

papilar 

  Carcinoma sólido 

  Cribriforme 

  Carcinoma anaplásico 

Tipos especiais de 

carcinoma  

Carcinoma de células 

fusiformes 

Carcinoma de células 

escamosas 

Carcinoma mucinoso  

Carcinoma rico em 

lipídio  

Sarcomas  

 Fibrossarcoma  

 Osteossarcoma  

 Outros sarcomas  

Carcinossarcoma  

Neoplasias epiteliais 

malignas 

Carcinoma in situ 

Carcinoma dutal in situ  

Carcinoma lobular in 

situ 

Carcinoma em tumor 

misto benigno  

Carcinoma complexo 

(Adenomioepitelioma 

maligno) 

Carcinoma papilar 

Carcinoma tubular  

Carcinoma sólido 

Carcinoma 

micropapilar  

Carcinoma lobular 

invasivo 

Carcinoma lobular 

pleomórfico 

Carcinoma secretório  

Carcinoma rico em 

lipídio 

Carcinoma de células 

escamosas  

Carcinoma de células 

fusiformes  

Carcinoma anaplásico  

Carcinoma com 

diferenciação sebácea 

Sarcomas 

Fibrossarcoma  

Osteossarcoma  

Carcinossarcoma  

Sarcoma em tumor 

misto benigno  

Outros sarcomas  

Neoplasias epiteliais malignas 

Carcinoma in situ  

Carcinoma simples 

 Tubular  

 Túbulo-papilar  

 Papilar-cístico  

 Cribriforme  

Carcinoma micropapilar invasivo 

Carcinoma sólido 

Comedocarcinoma  

Carcinoma anaplásico  

Carcinoma em adenoma 

complexo/Tumor misto benigno 

Carcinoma complexo 

Carcinoma misto 

Carcinoma ductal 

Carcinoma papilar intraductal   

Tipos especiais de carcinomas 

Carcinoma de células escamosas 

    Carcinoma adenoescamoso 

    Carcinoma mucinoso 

    Carcinoma rico em lipídio 

   Carcinoma com células de 

morfologia fusiforme 

 Mioepitelioma maligno 

 Carcinoma de células 

escamosas do tipo células 

fusiformes  

Carcinoma de células 

fusiformes  

  Carcinoma inflamatório  

Sarcomas  

  Osteossarcoma 

  Condrossarcoma  

  Fibrossarcoma  

  Hemangiossarcoma  

  Outros Sarcomas 

Carcinossarcomas 

Neoplasias 

Benignas 

Adenoma  

Adenoma simples 

Adenoma complexo 

Adenoma basaloide 

Fibroadenoma  

de baixa celularidade  

de alta celularidade  

Tumor misto benigno 

Papiloma ductal 

Adenoma 

Adenoma complexo 

(adenomioepitelioma) 

Adenoma basaloide  

Fibroadenoma  

Tumor misto benigno 

Papiloma ductal  

 

Adenoma simples  

Adenoma papilar intraductal 

Adenoma ductal  

Com diferenciação escamosa  

Fibroadenoma 

Mioepitelioma  

Adenoma Complexo  

Tumor misto benigno  

Lesões 

hiperplásicas 

e displásicas 

Hiperplasia ductal 

Hiperplasia Lobular 

Hiperplasia epitelial  

Cisto 

Ectasia ductal 

Fibrose focal  

Ginecomastia  

Hiperplasia epitelial 

Ductal 

Lobular  

Adenose  

Lesões de células 

colunares  

Mudança em células 

colunares  

Hiperplasia  

Lesões atípicas  

Ectasia ductal  

Hiperplasia Lobular (Adenose) 

Regular 

Com atividade secretória 

Com fibrose interlobular  

Com atipia  

Epiteliose 

Papilomatose 

Alteração Fibroadenomatosa 

Ginecomastia 

Adaptado de: Misdorp et al. (2002)32, Cassali et al. (2011)35 e Goldschimidt et al. (2011)36. 
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A graduação histopatológica é um método subjetivo de avaliação do grau de 

diferenciação tumoral, baseado em suas características morfológicas, através dos parâmetros: 

formação tubular, pleomorfismo nuclear e número de mitoses. Carcinomas com prognóstico 

relativamente favorável, como os complexos, geralmente eram de grau II ou III, ao passo que 

os simples quase sempre eram classificados como grau III36. Ao realizar a avaliação histológica 

das neoplasias malignas de glândulas mamárias de cães é indicado realizar a graduação 

histopatológica, a qual permite classificar as lesões em diferentes graus histológicos, divididos 

em grau I, grau II ou grau III. Os graus histológicos são obtidos a partir da soma de escores 

dos parâmetros morfológicos avaliados (Quadro 2). O grau de malignidade obtido pela 

somatória de todas essas características apresenta um significado valor prognóstico nos 

pacientes, enquanto se avaliados individualmente, não são indicativos de prognóstico32, 37.  

 

QUADRO 2 – Sistema de graduação histológica de carcinomas mamários de cães Misdorp33 

Elemento avaliado Escores 

Formação tubular 

Mais de 75%  1 

Entre 10% a 75% 2 

10% ou menos 3 

Pleomorfismo nuclear  

Pequenos e regulares 1 

Moderado aumento com variações 2 

Marcado pleomorfismo com grande variação de forma e tamanho 3 

Índice mitótico  

0 a 8 mitoses por campo  1 

9 a 16 mitoses 2 

Mais de 17 mitoses 3 

Grau Histológico Soma dos Escores 

Grau I 3 a 5 

Grau II 6 a 7 

Grau III 8 a 9 

Fonte: Adaptado de Misdrop et al. (2002) 33. 

 

2.4. Epidemiologia do câncer mamário em cadelas 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013), feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é o segundo país no mundo com a maior 

população canina, com 52,2 milhões de cães. O IBGE aponta que 44,3% dos domicílios 

brasileiros possuem pelo menos um cachorro, o que equivale a 28,9 milhões de unidades 
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domiciliares no ano de 2013, com uma média de 1,8 cão por domicílio. A região sul é a que 

apresenta mais residências com pelo menos um cão (58,6%).  O Centro-Oeste é a segunda 

região com 49,85% de residências com cães e o Distrito Federal é o que apresenta menos 

residências com pelo menos um cão (32,3%)38. 

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 1982, incluindo dados post-

mortem de dois mil cães, verificou que o câncer foi a causa mais comum de óbito, 

representando aproximadamente 23% das mortes6. No geral, entre os tipos de câncer que os 

cães são acometidos, os de pele e tecido mole são os mais comuns. Os de tecido mamário são 

o segundo tipo mais comum, no entanto, quando consideramos somente as fêmeas desta 

espécie, o câncer de mama é o mais frequente, representando 56,4% dos casos 6,11.   

As taxas de incidências anuais variam de acordo com a região, por exemplo, nos 

Estados Unidos, a taxa de incidência anual na década de 60 de tumores mamários caninos era 

de 105 a cada 100 mil cães, a qual é inferior a de outros países em razão da prática de castração 

precoce7. No Reino Unido, em 1988 a taxa de incidência era de 496 a cada 100 mil cães e em 

2002 chegou a 205 a cada 100 mil cães, após a conscientização da necessidade da castração 

precoce 6,39.  

No Brasil, não há relatos epidemiológicos que informem sobre a incidência do 

câncer mamário no país, mas existem trabalhos regionais elucidam a epidemiologia dessa 

doença. Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, com a revisão de protocolos de cães, 

atendidos no hospital veterinário, entre 1965 e 2004, foram determinadas as principais causas 

de morte ou razão para eutanásia. Nesse estudo, em cães idosos (10 anos de idade ou mais) as 

neoplasias são as principais causas de morte. Excluindo a cinomose, em cães de um a nove 

anos de idade, as neoplasias são a primeira causa de morte 40. 

 Em um estudo realizado em São Paulo, de 1993 a 2002, foram recuperados 12.118 

espécimes de biopsias e necropsias, dos quais 1.971 (16%) eram neoplasias, a maioria em cães 

(92%, n=1.813). As neoplasias mais frequentes em cães foram as mamárias (13%, n=244)41. 

Um estudo retrospectivo realizado em Santa Maria (RS), utilizando o sistema de classificação 

proposto por Misdorp et al., 1999, analisou 1647 neoplasias mamárias dentre as neoplasias 

malignas de maior frequência estão o carcinoma túbulo-papilar (32,37%), carcinoma complexo 

(24,47%), carcinossarcoma (9,95%) e carcinoma sólido (7,07%). Entre as neoplasias benignas 

os de maior frequência foram o tumor misto benigno (40,26%), adenoma simples (31,54%) e 

adenoma complexo (24,36%)42.  
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No semiárido da Paraíba, um estudo realizado entre os anos de 2003 a 2010 foram 

recebidos 1.272 espécimes, dos quais 945 (74%) eram de cães. Nesse trabalho, os tumores 

representavam 27% do total de diagnósticos, acometendo mais cães (275; 29%) do que gatos, 

os tumores mais requentes foram os de pele e anexos (136 cães diagnosticados). Tumores de 

glândula mamária foi o segundo tipo de tumor mais frequente (70 cães diagnosticados), o 

diagnóstico mais frequente foi de carcinossarcoma, seguido de carcinoma simples43.  

Em Goiânia, um estudo retrospectivo de janeiro de 2007 a abril de 2013, com a 

análise do registro de 169 cadelas e 185 diagnósticos, verificou que 9,25% dos animais 

apresentaram dois diagnósticos histomorfológicos, além da ausência de cães machos com 

neoplasias mamárias. O estudo demonstrou ainda que grande parte das alterações mamárias 

eram neoplásicas (93,5%), dentre elas a maioria tinha comportamento biológico maligno 

(81,5%). uma prevalência de tumores malignos de 81,5%, dentre eles os quais o mais frequente 

foram o carcinossarcoma (22,54%), seguido do carcinoma complexo (20,23%). Já as 

neoplasias mamárias benignas mais frequentes foram os adenomas. Foi observada uma ampla 

variedade em relação a faixa etária das cadelas no momento do diagnóstico, com uma média 

de 8 anos. Os cães sem raça definida (SRD) foram com maior frequência de diagnósticos de 

alterações mamárias (25,94%), seguido de cães da raça Poodles (21,08%)44.  

Estudo retrospectivo realizado no interior do estado de Goiás, em Jataí, 70 casos 

de neoplasias mamárias de cadelas foram analisados de 2006 a 2014. As neoplasias malignas 

representavam 70,7% dos casos, os diagnósticos mais frequentes foram carcinoma complexo 

16,16%, seguido de carcinoma tubular (13,13%) e carcinoma sólido (12,12%)45. Em estudo 

complementar, com 21 casos de neoplasias malignas de 2006 a 2014, foram avaliados três 

parâmetros da graduação histológica, índice mitótico, formação tubular e pleomorfismo 

celular, a soma dos escores determinaram o grau de malignidade da neoplasia. A maioria dos 

carcinomas complexos apresentaram grau I (57.15%), seguido do grau II (28,57%) e grau III 

(14,28%). Já os carcinomas túbulo-papilares a maioria apresenta grau II (71,44%), seguido de 

grau II (14,28%) e grau III (14,28%), enquanto todos os carcinomas sólidos apresentaram grau 

III46.  

A ausência de artigos publicados no âmbito da epidemiologia de alterações 

mamárias em cadelas no estado de Goiás, em especial aqueles na região da capital do estado, 

ressalta a importância da execução de estudos com essa abordagem. Os estudos expostos 

anteriormente são estudos retrospectivos divulgados em eventos científicos e o número de 

casos e informações são reduzidos. Assim, há necessidade de estudos que avaliem o 

comportamento biológico dessas neoplasias, as raças mais frequentemente diagnosticadas com 
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alterações mamárias, faixa etária, tecido de origem e diagnóstico histomorfológico mais 

frequentemente encontrados na rotina de diagnóstico histopatológico da medicina veterinária.  

De tal modo, será apresentado no decorrer do “Capítulo II –”, os resultados da análise dos 

laudos histopatológicos, a fim de determinar o perfil epidemiológico das alterações mamárias 

de cães, evidenciando o sexo, raça, faixa etária, diagnóstico histomorfológico, tecido de origem 

e grau histomorfológico mais frequentes.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Determinar o perfil epidemiológico de alterações mamárias de cães atendidos em 

um serviço de diagnóstico da cidade de Goiânia-GO, no período de janeiro de 2011 a dezembro 

de 2018. 

  

3.2. Objetivos específicos  

• Determinar o total de biopsias, a frequência por espécie, por raça e sexo de laudos de 

exame histopatológico; 

•  Verificar a frequência de casos de neoplasias malignas, benignas e alterações não 

neoplásicas em mama e em outros tecidos; 

• Determinar o total de laudos de exame histopatológico da glândula mamária e definir 

a frequência de casos por sexo, idade e raça;  

• Verificar se existe relação entre a faixa etária e a raça acometida com o diagnóstico da 

lesão mamária; 

• Verificar se existe relação entre o comportamento biológico e o tecido de origem da 

lesão mamária; 

• Verificar a frequência de cada diagnóstico histomorfológico de neoplasia maligna, 

benigna e alterações não neoplásicas de glândula mamária;  

• Verificar a frequência do grau de malignidade de cada diagnóstico histomorfológico. 
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CAPÍTULO II – ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E HISTOMORFOLÓGICOS DE 

LESÕES TUMORAIS MAMÁRIAS EM CADELAS 

 

 

RESUMO 

 

Em cadelas, as neoplasias de glândula mamária são os tumores mais frequentes, representando 

de 50 a 70% de todas as neoplasias em fêmeas dessa espécie. As neoplasias malignas 

correspondem até 90% das alterações mamárias diagnosticadas no país. No Brasil não existem 

relatos epidemiológicos que informem a incidência do câncer mamário em um contexto 

nacional, estudos realizados em diferentes regiões do país demonstram uma variação nesse 

perfil epidemiológico, em Goiás não há artigos publicados que trazem tal informação. Diante 

disso, o objetivo do presente estudo foi trazer informações gerais em relação aos animais 

atendidos no serviço de diagnóstico histopatológico, com enfoque em cães com alterações 

mamárias, analisando-as quando ao comportamento biológico, tecido de origem e diagnóstico 

histomorfológico das lesões, bem como sexo, raças, faixa etária dos cães acometidos. Para tal, 

foram analisados laudos de biopsias de animais, encaminhadas a um serviço de diagnóstico 

histopatológico de Goiânia no intervalo de janeiro de 2011 a dezembro de 2018, e avaliadas 

por um médico veterinário especialista em oncopatologia veterinária, os dados obtidos foram 

computados e analisados utilizando teste de qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher, os 

resultados foram considerados significativos quando p <0,05. Inicialmente foram analisados 

6.660 laudos, que foram separados de acordo com a espécie e diagnóstico. observando um 

predomínio de cães, o que pode ser justificado pelo fato do Brasil ser o segundo país no mundo 

com maior população canina, Centro-oeste a segunda região com maior número de residências 

com cães. A maioria das biopsias eram provenientes de cães que também e visto em outras 

regiões do país. O número de alterações mamárias aumentou ao longo dos anos analisados, 

acometendo principalmente fêmeas (99,41%). As neoplasias malignas representaram a maioria 

das alterações mamárias (70,03%), seguida das neoplasias benignas (25,74%) e alterações não 

neoplásicas (4,22%). Neoplasia malignas acometeram principalmente cães com idade entre 

nove e 12 anos (49,83%) e sem raça definida (28,94%), a maioria tinha origem epitelial 

(77,80%) e o principal diagnóstico histomorfológico foi de carcinoma túbulo-papilar 

(36,72%), Em relação a graduação histopatológica, dos 675 diagnósticos de neoplasias 

malignas analisados (2015 a 2018), a maioria apresentava tinha grau I (p < 0,0001), 

característico de neoplasias malignas bem diferenciadas. As neoplasias benignas também 

acometeram principalmente cães com idade entre cinco e oito anos (42,94%) e nove e 12 anos 

(42,94%) da raça o Poodle (22,19%) a maioria tinha origem epitelial e o principal diagnóstico 

histomorfológico foi de adenoma complexo (42,41%). Alterações não neoplásicas também 

acometeram principalmente cães com idade entre cinco e oito anos (44,23%), sem raça 

definida (44,44%), o principal diagnóstico histomorfológico foi de hiperplasia lobular 

(42,00%). O estudo demonstrou um crescimento anual no diagnóstico alterações mamárias, 

crescimento esse mais expressivo em neoplasias malignas, que representam a maioria das 

alterações mamárias analisadas, acometendo cães sem raça definida e poodles, com idade entre 

nove e 12 anos, ao passo que os diagnósticos de  neoplasias benignas e alterações não 

neoplásicas foram mais frequentes em animais de cinco a oito anos. 

 

Palavras-chaves: cães, câncer de mama, diagnóstico, epidemiologia, neoplasias mamárias 

animais. 
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CHAPTER II - EPIDEMIOLOGICAL AND HISTOMORPHOLOGICAL ASPECTS 

OF MAMMARY TUMORS IN CANINES  

 

ABSTRACT 

 

In canines, neoplasms of the mammary gland are more tumors, accounting for 50 to 70% of 

all neoplasms in the species of this species. As malignant neoplasms up to 90% of breast 

alterations diagnosed in the country. In Brazil there are no epidemiological reports that report 

on cancer anemia in a national context, as a study of the various regions of the country 

demonstrates an action in this type of epidemiological process in some countries. The present 

study has been investigated in relation to the animals with the histopathological diagnosis, 

focusing on dogs with breast alterations, analyzing the biological behavior, the tissue of origin 

and the histomorphological diagnosis of the lesions, as well as sex, races, of the affected dogs. 

Pulmonary biopsy, biopsies and biopsies of birds, follow a service of histopathological 

diagnosis of Goiânia in the interval from January 2011 to December 2018, was evaluated by a 

veterinary doctor specialized in veterinary oncopatology, the data were computed and used 

chi- square or Fisher's exact test, whose years were evaluated when p <0.05. Initially 6,660 

reports were seen, which were separated according to a diagnosis and something common. 

observing a predominance of dogs, which can be justified by the fact that it is the second 

country with the largest canine population, the central-west region and the second region with 

the highest number of residences with dogs. Most of the biopsies came from dogs that were 

also seen in other regions of the country. The number of subsequent readings throughout the 

treatment year, reaching the female end (99.41%). Malignant neoplasms represented the 

majority of breast changes (70.03%), followed by benign neoplasms (25.74%) and non-

neoplastic alterations (4.22%). Malignant neoplasm mainly affecting cases aged nine to 12 

years (49.83%) and the main histomorphologic diagnosis of tubulo-papillary carcinoma 

(28.94%) (36.72%). In relation to a histopathological 675 diagnoses of malignant neoplasms 

(2015 to 2018), an advanced stage I (p <0.0001), characteristic of well differentiated 

malignancies. The benign neoplasms also affected dogs with age between five and eight years 

(42.94%) and nine years and 12 years (42.94%) of the breed Poodle (22,19%), a disease of 

epithelial origin and the main one Histomorphological diagnosis was of complex adenoma 

(42.41%). Neoplastic alterations also occurred in infants aged between five years and eight 

years (44.23%), with no defined race (44.44%), the main histological diagnosis of lobular 

hyperplasia (42.00%). The study demonstrated an annual growth in the analysis of breast 

changes, with the growth of malignant neoplasias, which represent the majority of the 

mammary alterations analyzed, accompanying the dogs and the children and the breed with 

poodles, aged between nine and 12 years, that diagnoses of benign neoplasms and non-

neoplastic changes were more frequent in five-year-old animals. 

 

Keywords: dogs, breast cancer, diagnose, epidemiology, mammary neoplasms animal 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em cadelas, as neoplasias de glândula mamária são os tumores mais frequentes, 

representando de 50 a 70% de todas as neoplasias em fêmeas dessa espécie1,2. Contudo, no 

Brasil não existem relatos epidemiológicos que informem a incidência do câncer mamário em 

um contexto nacional. Estudos por região trazem que as neoplasias mamárias de cães são mais 

frequentes em animais idosos, com pico entre nove e 11 anos, e menos frequentes em animais 

com menos de cinco anos, o primeiro grupo etário apresentam malignidade, já cadelas de sete 

a nove anos geralmente apresentam neoplasias benignas3.  

Acredita-se que animais de pequeno e médio porte são mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de neoplasias mamárias, em relação a raça dos animais existem 

controvérsias. Estudos apontam que Poodles apresentam uma predisposição genética para o 

desenvolvimento de neoplasias mamárias4. Entretanto, acredita-se ainda que as neoplasias 

mamárias de mama sejam mais frequentemente diagnosticadas em determinadas raças, não 

existe predisposição racial5.  

A avaliação histopatológica é considerada um método de diagnóstico definitivo 

para tumores mamários de cães. Esse método de avaliação fornece informações quanto ao 

comportamento biológico da alteração, tecido de origem, diagnóstico histomorfológico e 

graduação histológica. A classificação histológica mais utilizada por patologistas veterinários 

para classificar os tumores em animais domésticos foi publicada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) no ano de 19994.   

Os estudos existentes demostram que as taxas de incidência variam de acordo com 

cada região, assim como o perfil dos diagnósticos e animais acometidos. Um exemplo é a 

diversidade quanto aos diagnósticos histomorfológicos mais frequentes em cada região, em 

relação as neoplasias malignas. Em Santa Maria- RS5, os diagnósticos mais frequentes eram 

de carcinoma túbulo-papilar, no semiárido da Paraíba6 foram os carcinossarcomas. Todos os 

estudos tratavam-se de estudos retrospectivos, realizados em regiões, períodos, número 

amostral e variáveis diferentes.  

Os resultados divergentes entre a maioria dos estudos podem ser decorrentes, além 

dos fatores citados anteriormente, com características da própria região em que o estudo foi 

conduzido, sejam elas dos cães ou características socioeconômicas de seus tutores. Estudos 

realizados na Bahia, demostraram, por exemplo, que o nível de escolaridade e a renda 

influenciavam o tempo de procura pelo serviço Médico Veterinário, indicando assim a 
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necessidade de fornecer informações aos proprietários sobre prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento das neoplasias mamárias7 

Informações epidemiológicas sobre neoplasias mamárias de cadelas no estado de 

Goiás são escassos, o que torna fundamental o conhecimento sobre essas doenças nessa região. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo determinar o comportamento epidemiológico 

de alterações neoplásicas e não neoplásicas da glândula mamária de cães atendidos por um 

serviço de diagnóstico histopatológico de Goiânia-GO, com informações em relação ao 

comportamento biológico, tecido de origem e diagnóstico histomorfológico das lesões, bem 

como sexo, raças, porte, faixa etária dos cães acometidos.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pela Comissão de ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) sob número de protocolo 016/18 (ANEXO A). 

 

2.2 Animais e delineamento experimental 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, em que se 

realizou a revisão de laudos de biopsias mamárias provenientes de serviço de diagnóstico 

histopatológico localizado em Goiânia-GO, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. 

Todas as biopsias foram examinadas por um único patologista veterinário, especialista em 

oncopatologia veterinária com ênfase em lesões mamárias. Os laudos das biopsias foram 

avaliados e informações como, sexo, idade, raça, tipo histológico (lesões neoplasias malignas 

ou benignas; lesões não neoplásicas: hiperplasia, displasia e/ou inflamação), diagnóstico 

histomorfológico, tecido de origem e grau histomorfológico foram coletadas para análise.  

Inicialmente, os laudos foram estudados para identificação da espécie dos animais 

atendidos, selecionando aqueles da espécie canina, os demais animais foram agrupados e 

contabilizados. Felinos domésticos formaram um grupo; bovinos, equinos e suínos formaram 

outro grupo, denominado animais de produção; animais como coelhos, papagaios, furão, 

pequenos roedores formaram um outro grupo, de animais exóticos. Os laudos de cães 

formaram o grupo de principal interesse.  

Inicialmente, os laudos dos cães foram avaliados quando ao sexo, raça e idade, 

seguido de uma análise geral dos diagnósticos, em que foram separados em três grandes 
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grupos. Um primeiro grupo com laudos de animais diagnosticados com neoplasias malignas, 

outro com diagnósticos de neoplasias benignas e um último grupo com os outros diagnósticos 

que não de neoplasias.  

Quanto ao sexo, os cães foram classificados como macho e fêmea, nesse momento 

da análise os laudos sem essa informação não foram contabilizados. Em relação a idade, os 

cães foram dispostos em cinco grupos etários (0 a 4 anos; 5 a 8 anos; 9 a 12 anos; 13 a 20 

anos), animais sem essa informação não foram contabilizados nessa etapa. Os animais foram 

listados em animais com raça definida e sem raça definida, foram consideradas apenas aqueles 

com apresentaram uma frequência acumulada acima de 100 cães.  

Após análise inicial do perfil dos cães atendidos no serviço de diagnóstico, os 

laudos de interesse, com diagnósticos de alterações neoplasias e não neoplásicas em glândulas 

mamárias, foram selecionados e organizados em três grupos. O primeiro grupo formado por 

laudos de cães diagnosticados com neoplasia malignas, o segundo grupo foram incluídos 

diagnósticos de neoplasias benignas e o terceiro grupo diagnósticos de lesões mamárias não 

neoplásicas. Nesses grupos a análise de idade seguiu o mesmo padrão do que o realizado nos 

demais. Para análise das raças foram consideradas todas as raças no momento da análise 

estatística.  

O diagnóstico histomorfológico foi dado com base nas normas da Organização 

Mundial de Saúde para tumores e displasias da glândula mamária de cães e gatos (Misdorp et 

al., 1999)4. Visando a importância clínica, em casos de mais de um diagnóstico por laudo, o 

pior prognóstico prevaleceu. Em casos de dúvida diagnóstica no laudo, a lâmina 

correspondente foi analisada por um segundo patologista treinado para confirmação ou 

reclassificação. Com base no diagnóstico histomorfológico, as alterações neoplásicas foram 

agrupadas de acordo com o tecido de origem (Quadro 1). 

 

QUADRO 1 – Diagnósticos de alterações mamárias neoplásicas, benignas e malignas, e não 

neoplásicas, de acordo com o tecido de origem.  

Neoplasias Malignas Neoplasias Benignas Não neoplásicas 

Epitelial Epitelial Hiperplasia ductal 

Carcinoma não infiltrativo Adenoma Simples Hiperplasia lobular 

Carcinoma complexo Adenoma Complexo Hiperplasia epitelial 

Carcinoma túbulo-papilar Adenoma Basaloide Hiperplasia Cística 

Carcinoma sólido Misto Ectasia Ductal 

Carcinoma anaplásico Fibroadenoma Fibrose Focal 

Carcinoma de células escamosas Tumor Misto benigno Mastite 

Carcinoma mucinoso   

Misto   

Carcinoma em tumor misto benigno   
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Fonte: Adaptado de Misdorp et al. (2002)4. 

 

Para a análise da graduação histomorfológicca das neoplasias malignas foram 

avaliados laudos de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 que constavam tais informações e 

estavam de acordo com Misdorp et al. (2002) 4, como demostrado no Quadro 2.  

QUADRO 2 - Discriminação do grau histológico de neoplasia malignas de glândulas mamárias de cães.   

Elemento avaliado Escores 

Formação tubular 

Mais de 75%  1 

Entre 10% a 75% 2 

10% ou menos 3 

Pleomorfismo nuclear  

Pequenos e regulares 1 

Moderado aumento com variações 2 

Marcado pleomorfismo com grande variação de forma e tamanho 3 

Índice mitótico  

0 a 8 mitoses por campo  1 

9 a 16 mitoses 2 

Mais de 17 mitoses 3 

Grau Histológico Soma dos Escores 

Grau I 3 a 5 

Grau II 6 a 7 

Grau III 8 a 9 

Fonte: Adaptado de Misdorp et al. (2002) 4. 

Laudos sem informações quanto a idade, raça e/ou sexo foram contabilizados como 

“não informados” e não foram considerados no momento em que foram realizadas as análises 

estatísticas. Laudos com ausência de dados em relação a espécie e/ou a conclusão diagnóstica 

foram excluídos do estudo.  

 

2.3 Análise dos dados 

 

As frequências acumuladas e relativas dos casos de lesões mamárias em cães foram 

apresentadas por ano e/ou total dos anos incluídos para as seguintes categorias: sexo, idade, 

Sarcoma em tumor misto benigno   

Carcinossarcoma   

Mesenquimal   

Fibrossarcoma   

Osteossarcoma   

Fibrossarcoma   

Condrossarcoma   

Hemangiossarcoma   

Sarcoma   
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raça, porte do animal, comportamento biológico da lesão, tecido de origem da lesão e 

diagnóstico histomorfológico. As frequências acumuladas por ano foram submetidas ao teste 

de Qui-quadrado ou teste exato de Fisher, para comparação de grupos. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p <0,05. Os testes estatísticos foram 

realizados utilizando o software GraphPad Prism 6.0.  

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Análise geral dos laudos 

 

Entre janeiro de 2011 e dezembro 2018 foram realizadas 6.660 biopsias, a maioria (p 

< 0,0001) tratava-se de amostras coletadas de cães (n= 6.146).  Felinos domésticos é o segundo 

grupo mais frequente (n= 443); seguido dos animais de produção, como bovinos, equinos e 

suínos (n= 57); amostras de animais exóticos são as de menor frequência (n= 14) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Percentual de biopsias encaminhadas ao serviço de diagnóstico 

histopatológico no período de período de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2018.  

 

No período estudado, a maioria das biopsias de cães eram de fêmeas 3.864 (p = 

0,0483; 63,99%), os machos representavam os 36,01% restantes (n = 2.174). Devido a ausência 

dessa informação em 102 laudos, os mesmos não foram incluídos nessa análise. Em relação a 
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idade dos cães, a maioria tinha entre nove e 12 anos e entre cinco e oito anos, seguido daqueles 

com até quatro anos e aqueles acima de 17 anos (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Frequência acumulada e relativa das faixas etárias de cães atendidos no serviço de 

diagnóstico histopatológico período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. 

Faixa etária FA FR (%) 

0 a 4 anos 746 19,32 

5 a 8 anos 1307 33,85 

9 a 12 anos 1318 34,14 

13 a 16 anos 454 11,76 

17 a 20 anos 36 00,93 
Legenda: FA- Frequência acumulada; FR- Frequência Relativa.  

 

Em relação às raças em estudo, foram contabilizadas 84 raças, além dos cães sem 

raça definida (SRD). A maioria dos cães não tinham raça definida, dentre os animais com raça 

definida os mais comuns foram Shih Tzu, Pit Bull, Poodle e Dachshund Teckel. Para essa 

característica, 245 laudos foram desconsiderados devido à ausência dessa informação. Na 

tabela 2 são apresentadas as 13 principais raças que tiveram frequência acumulada acima de 

100 cães. 

 
TABELA 2 - Frequência acumulada e relativa das raças de cães atendidos no serviço de diagnóstico 

histopatológico, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. 

Raça FA FR (%) 

Sem raça definida  985 28,13 

Shih Tzu 441 12,60 

American Pit Bull 385 11,00 

Poodle 323 09,23 

Dachshund 253 07,23 

Pinsher 176 05,03 

Yorkshire 175 05,00 

Boxer 159 04,54 

Labrador 156 04,46 

Rotweiller 130 03,71 

Schnauzer 113 03,23 

Lhasa Apso 104 02,97 

Cocker Spaniel 101 02,88 
Legenda: FA- Frequência acumulada; FR- Frequência Relativa;  

 

Dentre as doenças que acometem os cães, as mais frequentes são as neoplasias 

malignas (n= 2964; 48,27%), em comparação às neoplasias benignas (n= 1412; 23,00%) e 

outras alterações (n= 1764; 28,73%). Parte considerável das neoplasias em cães acometem as 

mamas (33,16%), (Figura 2).  
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FIGURA 2 – Crescente número de casos de alterações neoplásicas. Neoplasias malignas em 

glândula mamária (●) e neoplasias malignas nos demais tecidos (■). Neoplasias 

benignas de glândulas (▲) e neoplasias benignas nos demais tecidos (▼).   

 

Ao longo do período estudado o diagnóstico de alterações mamárias neoplásicas e 

não neoplásicas em cães aumentaram a cada ano. Além disso a maioria dessas neoplasias 

mamárias são malignas (Figura 3). 

FIGURA 3 – Frequência de biopsias por anos de acordo com comportamento biológico, 

no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018.  
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3.2 Análise dos laudos com diagnóstico de alteração mamária 

 

Do total de 6.660 laudos, 1.515 laudos foram incluídos com informações de cães 

com alterações em glândula mamária. Nessa região anatômica, os cães foram acometidos por 

neoplasias malignas (n= 1061; 70,03%), benignas (n= 390; 25,74%) e por alterações mamárias 

não neoplásicas como hiperplasias, displasias e processos inflamatórios (n= 64; 4,22%) (Figura 

4). 

 

 
FIGURA 4 – Frequência acumulada de acordo com o comportamento biológico. Foi 

realizado Teste exato de Fisher. *Diferença significativa entre grupos.  

 

Das 1515 biopsias encaminhadas ao serviço de diagnóstico, 1497 eram 

provenientes de fêmeas (99,41%). Apenas nove cães machos tiveram alterações mamárias, 

representando apenas 0,59% dos casos. A maioria dos casos dessas alterações mamárias em 

cães machos tratavam-se de alterações malignas (n= 6). Foram encontrados nove laudos que 

não constavam informações referentes ao sexo do cão. No período estudado as neoplasias 

malignas em glândulas mamárias de fêmeas representaram 50,91% de todas as neoplasias 

malignas que acometeram cadelas. Já as neoplasias benignas em glândulas mamárias 

representaram em média 42,18% de todos os diagnósticos de neoplasias benignas  
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A maioria dos cães diagnosticados com neoplasias mamárias malignas tinha idade 

entre nove e doze anos, seguido da idade de cinco a oito anos. Cães com neoplasias benignas, 

em sua maioria, tinham entre cinco e oito anos de idade e entre nove e doze anos. Cães que 

apresentaram alterações não neoplásicas em sua maioria tinham entre cinco e oito anos de 

idade (Tabela 3). Esse critério não foi analisado em 242 laudos devido à ausência de 

informação referente a idade.  

TABELA 3 – Frequência acumulada e relativa de alterações neoplásicas e não neoplásicas em 

glândulas mamárias de cães, de acordo com as faixas etárias de cães no período de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2018. 

Faixa etária FA FR (%) 

Neoplasias malignas 

0 a 4 anos a 27 03,03 

5 a 8 anos b 251 28,17 

9 a 12 anos c 444 49,83 

13 a 20 anos d 169 18,96 

Neoplasias benignas  

0 a 4 anos a 15 04,50 

5 a 8 anos b 140 42,94 

9 a 12 anos b 140 42,04 

13 a 20 anos c 38 11,41 

Alterações não neoplásicas 

0 a 4 anos a 5 09,62 

5 a 8 anos b 23 44,23 

9 a 12 anos b 20 38,46 

13 a 20 anos a 4 07,70 

Legenda: FA- Frequência acumulada; FR- Frequência Relativa. 
Letras diferentes nas linhas dentro de cada grupo de lesão representam diferença estatística (p < 0,0014) pelo 

Teste exato de Fisher.  

 

 

Após análise dos laudos com diagnóstico de lesão mamária, foram incluídas 38 

raças, além dos cães sem raça definida, com diagnósticos de alterações mamárias neoplásicas 

e não neoplásicas (Tabela 4). A maioria dos cães tinham raça definida 1.039 (74,21%), 

enquanto 25,79% não apresentavam raça definida (n = 361). Os cães sem raça definida 

(28,94%) foram significativamente mais acometidos por neoplasias malignas de glândula 

mamária, seguidos dos cães Poodle (18,43%) e Daschshund Teckel (10,71%). Os cães com 

diagnóstico de neoplasias benignas eram principalmente Poodles (22,19%), seguido de 

animais sem raça definida (17,81%) e Shih Tzu. (13,15%) As alterações não neoplásicas 

acometeram mais os animais sem raça definida (44,44%), seguido de Shih Tzu (18,52%) e 

Pinsher (14,81%). Essa informação não constava em 94 dos laudos analisados, levando a sua 

exclusão no momento da análise deste quesito.  
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TABELA 4 - Frequência acumulada de alterações neoplásicas não neoplásicas em glândulas mamárias 

de cães, de acordo as raças acomeditas, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 

2018. 

Raças Neoplasias Malignas Neoplasias Benignas Não Neoplásicos 

American Pit Bull 30 5 4 

Akita 1  1 

Boxer 12 4 1 

Bichon Frisé 2   

Basset hound 14 5 1 

Bulldog Francês 4 5  

Border Collie 7 1  

Blue Heeler 3   

Cocker spaniel 46 14 3 

Chihuahua 2 1  

Chow Chow 2   

Dachshund Teckel  104 20 2 

Doberman  3   

Dalmata 3   

Fila Brasileiro  9 1 1 

Fox Paulistinha  5 3  

Fox Terrier 1   

Golden Retriever 8 1 1 

Husky Siberiano 1 1 1 

Labrador 16 6 2 

Lhasa Apso 12 10 3 

Lulu da pômerânia  2   

Maltês 19 21  

Poodle 179 81 5 

Pinsher 73 25 7 

Pastor alemão 23  3 

Pastor Belga 5 2 1 

Perdigueiro 1   

Rotweiller 8 4 2 

Sem raça definida (SRD)  281 65 15 

Shih Tzu 54 48 7 

Schnauzer  4 5  

Sharpei 1   

Sheepdog 3 1  

West Highland W. Terrier 1   

Yorkshire Terrier 43 30 1 

Bull Terrier  1 1  

Dog Alemão 2 1  

Pug  2 3 

Beagle   2  
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Em relação ao tecido de origem, a maioria das neoplasias malignas de glândula mamária eram 

de origem epitelial (n= 846; 77,80%) em comparação àquelas de origem mesenquimal (n= 29; 

03,19%) e de origem mista (n= 209; 19,01%) (Figura 5).  

 

FIGURA 5 – Frequência acumulada de diagnósticos de neoplasias malignas disposta de 

acordo com o tecido de origem, epitelial (branco), mesenquimal (cinza) e 

tecido de origem misto (preto). Foi realizado Teste exato de Fisher.  

 

 

Nas neoplasias benignas, a maioria era de origem epitelial (n= 291; 70,12%), 

nenhuma neoplasia benigna apresentou origem mesenquimal (Figura 6). 

 

FIGURA 6 – Frequência acumulada de diagnósticos de neoplasias benignas de acordo 

com o tecido de origem, epitelial (branco) e misto (cinza). Foi realizado 

Teste exato de Fisher.  
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Os tipos histomorfológicos significativamente predominantes das neoplasias 

malignas de glândula mamária foram os carcinomas túbulo-papilares e os carcinomas 

complexos. O adenoma complexo foi o principal diagnóstico de neoplasias benignas e a 

hiperplasia lobular o principal tipo histomorfológico de lesões não neoplásicas (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - Frequência acumulada e relativa de alterações neoplásicas e não neoplásicas em 

glândulas mamárias de cães, de acordo com diagnósticos histomorfológicos, no período 

de janeiro de 2011 a dezembro de 2018. 

Legenda: FA – frequência absoluta; FR: frequência relativa 

 

Em relação à graduação de histomorfológica das neoplasias malignas, o grau I 

(n=483; 71,56%) foi o predominante (p < 0,0001), em relação aos graus II (n=144; 21,33%) e 

III (n=48; 7,11%) os quais não também apresentaram diferença entre si (p < 0,0001) (Figura 

7).  

Diagnóstico histomorfológico FA FR 

Neoplasias malignas  

Carcinoma túbulo-papilar  398 36.72 

Carcinoma complexo 291 26,85 

Carcinossarcoma 117 10,79 

Carcinoma sólido 104 9,59 

Carcinoma em tumor benigno 91 8,39 

Carcinoma anaplásico 19 1,75 

Carcinoma não infiltrativo  18 1,66 

Carcinoma de células escamosas  14 1,29 

Fibrossarcoma 10 0,92 

Hemangiossarcoma 10 0,92 

Osteossarcoma 5 0,46 

Sarcoma  3 0,28 

Carcinoma mucinoso 2 0,18 

Condrossarcoma 1 0.09 

Sarcoma em tumor benigno 1 0.09 

Neoplasias benignas  

Adenoma complexo 176 42,41 

Adenoma simples 113 27,23 

Tumor misto benigno 88 21,20 

Fibroadenoma  36 8,67 

Adenoma basaloide 2 0,48 

Alterações não neoplásicas 

Hiperplasia lobular 42 42 

Ectasia ductal  23 23 

Mastite 17 17 

Fibrose focal 5 5 

Hiperplasia ductal  5 5 

Hiperplasia epitelial  4 4 

Hiperplasia cística  4 4 
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FIGURA 7 – Frequência de neoplasias malignas disposta de acordo com a graduação 

histomorfológica, grau I (branco), grau II (cinza) e grau III (preto). Foi 

realizado Teste exato de Fisher.  

 

Os diagnósticos histomorfológicos mais frequentemente graduados como grau I 

foram os carcinoma túbulo-papilar, carcinoma complexo e carcinoma em tumor misto benigno. 

Os carcinomas sólidos e carcinossarcoma foram os diagnósticos mais classificados como grau 

II e a maioria dos carcinomas anaplásicos foram de grau III (Tabela 6) 

 

TABELA  6 – Frequência acumulada dos graus de malignidade de neoplasias mamárias, de acordo 

com o diagnóstico histomorfológico período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. 

Diagnóstico Histopatológico 
Grau I  Grau II  Grau III 

FA FR  FA FR  FA FR 

Carcinoma Túbulo-papilar 238  85,30  38 13,62  3 1,08 

Carcinoma Complexo 171  92,93  12 6,52  1 0,54 

Carcinoma sólido 3  4,62  41 63,08  21 32,31 

Carcinoma em tumor misto 52  92,86  4 7,14  0 0 

Carcinossarcoma 3  5  43 71,67  14 23,33 

Carcinoma anaplásico 0  0  1 10  9 90 

Carcinoma ductal in situ 11  78,57  3 21,43  0 0 

Carcinoma adenoescamoso 5  71,43  2 28,57  0 0 

Legenda: FA- Frequência acumulada; FR- Frequência Relativa. 

 

A maioria dos animais diagnosticados com neoplasia mamária de grau I tinha e 9 

a 12 anos, assim como os de grau II e grau III (Tabela 7) 
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TABELA 7 – Frequência acumulada e relativa dos graus de malignidade de neoplasias malignas 

de mama, de acordo com as faixas etárias de cães no período de janeiro de 2015 a 

dezembro de 2018. 

Faixa etária FA FR (%) 

Grau I 

0 a 4 anos a 17 5,11 

5 a 8 anos b 93 27,93 

9 a 12 anos c 159 47,75 

13 a 20 anos d 64 19,22 

Grau II 

0 a 4 anos a 1 0,84 

5 a 8 anos b 25 21,01 

9 a 12 anos c 56 47,06 

13 a 20 anos b 37 31,09 

Grau III 

0 a 4 anos a 1 2,86 

5 a 8 anos b 10 28,57 

9 a 12 anos b 16 45,71 

13 a 20 anos ab 8 22,88 

Legenda: FA- Frequência acumulada; FR- Frequência Relativa.  
Letras diferentes nas linhas dentro de cada grupo de lesão representam diferença estatística (p < 0,0275) pelo 

Teste exato de Fisher.  

  

4. DISCUSSÃO 

 

A maioria dos exames realizadas no serviço de diagnóstico veterinário tratava-se 

de amostras provenientes de cães, o que pode ser justificado pelo fato do Brasil ser o segundo 

país no mundo com maior população canina, ultrapassando até mesmo o número de crianças. 

Além disso, no Centro-oeste 49,85% das residências têm cães, segunda região com maior 

número de residências com cães9. Em outras regiões do país, como no semiárido da Paraíba, 

um estudo também demonstrou que a maioria dos espécimes recebidos eram provenientes de 

cães e o segundo tipo de tumor mais comum eram os tumores de glândula mamária7. 

Um número considerável das biopsias encaminhadas ao serviço de diagnóstico 

histopatológico, durante o período estudado, é proveniente de glândulas mamárias. A alta 

incidência de neoplasias mamárias em relação aos demais diagnósticos de câncer em cães é 

visto também em outras regiões do país a algum tempo, como por exemplo em São Paulo - SP, 

onde as neoplasias mais frequentes em cães eram as mamárias (13%)10. Tal achado pode ser 

atribuído ao diagnóstico tardio, haja vista que há potencial de que as lesões inicialmente 

benignas podem se tornar malignas, de forma que a lesão proliferativa se desenvolve, as 

neoplasias mamárias evoluem para a malignidade 11. 

A maioria dos diagnósticos de alterações mamárias acometem as fêmeas dessa 

espécie, enquanto machos não chegaram a 1% dos casos analisados. A literatura aponta que o 



39 
 

risco de desenvolvimento de neoplasias mamárias em machos é inferior a 1%2. Um fator de 

risco relacionado ao sexo, é a exposição das glândulas mamárias de cadelas as ações 

hormonais, como estrógeno e progesterona que são necessários para o desenvolvimento e 

maturação natural das mamas. Esses hormônios ao ligarem-se em seus respectivos receptores 

induzem proliferação do epitélio ductal intra-lobular e desenvolvimento dos ductos e lóbulos 

mamários, que resultam no crescimento das glândulas mamárias, apresentando uma importante 

influência na carcinogênese das neoplasias mamárias. Um fator agravante é o uso de 

progestágenos injetáveis a fim de evitar o estro, seu uso já foi correlacionado com o aumento 

da incidência de neoplasias benignas e incidência tardia de neoplasias malignas1. 

A alta frequência dos tumores mamários em cadelas, como observado nesse 

estudo, pode ser prevenida com a realização da ovariosalpingohisterectomia3, sua realização 

antes do primeiro estro é atualmente recomendada por reduzir o risco de desenvolvimento de 

tumores mamários para valores de 0,5%. Caso a cirurgia seja realizada entre o primeiro e o 

segundo ciclo estral, esse risco aumenta para 8%, e após o segundo estro há 26% de risco de 

neoplasia. Esta cirurgia não apresentará efeitos na redução de risco de desenvolvimento de 

tumores malignos, se realizada após os dois anos e meio de vida do animal, no entanto, pode 

ter efeito na redução do aparecimento de tumores benignos12. Em países desenvolvidos, a 

frequência de neoplasias em glândulas mamárias de cadelas diminuiu significativamente 

devido a políticas de saúde reprodutiva, responsáveis pela esterilização de animais em idade 

precoce. A exemplo, no Reino Unido, campanhas de castração foram implantadas ainda no 

século passado (1988) e no início desse século (2002), quando a incidência de neoplasias de 

mama reduziu para menos da metade1.  

No presente estudo, a maioria significativa dos diagnósticos de alterações 

mamárias eram as neoplasias malignas (70,3%), as demais alterações mamárias tratavam-se 

de neoplasias benignas e, em menor número, alterações não neoplásicas, como hiperplasias, 

displasias e processos inflamatórios. A frequência das neoplasias malignas pode variar de 

acordo com a região de estudo, em países desenvolvidos a frequência de neoplasias mamárias 

tem diminuído devido a políticas de esterilização em idade precoce, gerando uma menor 

chance desenvolver a doença2.  

Outro ponto importante do presente estudo é a faixa etária dos cães diagnosticados 

por neoplasias malignas, que em sua maioria tem idade entre nove e doze anos. Já os cães com 

neoplasias benignas e alterações não neoplásicas tinham entre cinco e doze anos. O fato de 

cães idosos serem mais acometidos por neoplasias malignas mamárias pode ser explicado 

devido a própria idade ser um fator de risco, acarretando um maior acúmulo de mutações como, 
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por exemplo, o prolongado tempo de exposição a agentes cancerígenos e menor eficiência no 

reparo de danos. Além disso, a realidade do diagnóstico tardio no âmbito da medicina 

veterinária, uma lesão que se apresentava com características benignas em animais mais jovens 

pode evoluir para lesões agressivas caso não diagnosticadas e tratadas precocemente. Sabe-se 

que cães com neoplasias benignas na glândula mamária apresentam um risco três vezes maior 

de desenvolver neoplasias malignas13,14. Em estudo retrospectivo (1965 a 2004) realizado no 

sul do país, cães idosos tiveram o câncer como a principal causa de morte15.  

Quando dividimos esses animais em dois grandes grupos, aqueles com raça 

definida e aqueles sem raça definida, os mais diagnosticados foram aqueles que tinham uma 

raça definida. Ao desagrupar as raças, os animais significativamente mais diagnosticados por 

neoplasias malignas de glândula mamária são os sem raça definida e da raça Poodle. Em 

neoplasias benignas, os mais diagnosticados são os da raça Poodle, e em alteração não 

neoplásicas os cães sem raça definida. Segundo estudo de Kim et al3, a raça Poodle apresenta 

uma predisposição genética para o desenvolvimento de neoplasias mamárias.  

Nesse estudo, os diagnósticos neoplasias que acometem as glândulas mamárias de 

cães tiveram, em sua maioria, origem epitelial, tanto nas neoplasias malignas, quanto em 

neoplasias benignas. A alta frequência das alterações serem de origem epitelial pode ser 

decorrente da atuação de hormônios, endógenos e exógenos, que levam a proliferação 

descontrolada de células epiteliais com consequente hiperplasia, induzindo a formação de 

nódulos benignos em animais jovens, e aumentando o risco de evolução para neoplasias 

malignas1,2.   

Os diagnósticos mais frequentes das neoplasias malignas foram os carcinomas 

túbulo-papilares, em que os túbulos neoplásicos são predominantemente dispostos em forma 

papilar 17. O segundo diagnóstico mais comum foram carcinomas complexos, que possui um 

componente epitelial maligno e um componente mioepitelial benigno 17. O terceiro diagnóstico 

mais comum foram os carcinossarcomas, de origem mista, composto em parte por células que 

se assemelham morfologicamente ao componente epitelial e, em parte, por células que se 

assemelham morfologicamente a elementos do tecido conjuntivo. Nesse tipo, o componente 

epitelial comumente metastatiza por vasos linfáticos para os linfonodos regionais e pulmões, 

e o componente mesenquimal, por via hematogênica para os pulmões Resultados semelhantes 

foram encontrados em estudo realizado em Santa Maria-RS 5, maior frequência de carcinoma 

túbulo-papilar (32,37%), carcinoma complexo (24,47%), carcinossarcoma (9,95%).   

Em relação a alterações benignas, o diagnóstico histomorfológico de adenoma 

complexo foi significativamente mais frequente, esses tumores têm proliferação epitelial 
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(tubular) e mioepitelial 17. As alterações não neoplásicas são na maioria significativa dos casos 

hiperplasia lobular, caracterizados pela proliferação não neoplásica dos ductos intralobulares 

e ácinos 17. As hiperplasias lobulares podem ainda apresentar atividade secretória (lactacional), 

presença de fibrose e atipias 17. Diferentemente dos resultados do presente estudo, um estudo 

retrospectivo na região sul do Brasil as neoplasias benignas mais frequentes foram o tumor 

misto benigno, seguido de adenoma simples e adenoma complexo.  

O grau histológico mais frequente foi o grau I, demonstrando que a maioria das 

neoplasias malignas eram bem diferenciadas, com formação tubular relativamente preservada, 

com poucas figuras de mitose e baixo pleomorfismo nuclear. Os diagnósticos 

histomorfológicos significativamente frequentes como grau I foram os carcinoma túbulo-

papilar, carcinoma complexo e carcinoma em tumor misto benigno. Os carcinomas sólidos e 

carcinossarcoma foram significativamente mais classificados como grau II. Os 

carcinossarcomas, apresentam-se com um prognóstico semelhante ao carcinoma anaplásico e 

tem um crescimento rápido e agressivo11. Os carcinomas sólidos apresentam maior 

malignidade quando comparados com carcinomas túbulo-papilares5. Os carcinomas 

anaplásicos, em sua totalidade, foram de grau III, os carcinomas anaplásicos são pouco comuns 

porem são os que possuem maior grau de agressividade. Os carcinossarcomas, apresentam-se 

com um prognóstico semelhante ao carcinoma anaplásico e tem um crescimento rápido e 

agressivo6,8,9.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Em serviço de diagnóstico histopatológico de Goiânia-GO, a maioria significativa 

das biopsias encaminhadas eram de cães, com alterações mamárias, principalmente, neoplasias 

malignas acometendo fêmeas, entre nove e 12 anos de idade, sem raça definida e Poodles. O 

número de casos de alterações mamárias, neoplásicas e não neoplásicas, cresceram ao longo 

dos anos analisados. Esse crescimento é mais expressivo nas neoplasias malignas, que 

representam uma maioria significativa das alterações mamárias analisadas.  

A maioria das neoplasias, tanto malignas quando benignas, eram de origem 

epitelial, seguidas origem mista, aquelas de origem mesenquimal apresentaram uma frequência 

baixa nas neoplasias malignas e não foram vistas em neoplasias benignas. Os diagnósticos 

mais frequentes para neoplasias malignas, benignas, e alterações não neoplásicas foram de 
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carcinoma túbulo-papilar, adenoma complexo e hiperplasia lobular, respectivamente. Em 

relação ao grau histológico, de modo geral, o grau I foi o mais frequente deles.  

Os diagnósticos histomorfológicos classificados como grau I foram carcinoma 

túbulo-papilar, carcinoma complexo e carcinoma em tumor misto benigno. Os carcinomas 

sólidos e carcinossarcoma foram classificados como grau II. Os carcinomas anaplásicos foram 

os de menor frequência, contudo, foram os de maior grau histológico, esse tipo histológico, 

tende a ter um desfecho desfavorável com um menor tempo médio de sobrevida dos pacientes 

acometidos.  
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação possibilitou elucidar o perfil epidemiológico de cães acometidos 

por alterações mamárias no período de 2012 a 2018 do município de Goiânia-GO. Verificou-

se que a maioria dos diagnósticos tratavam-se de alterações mamárias neoplásicas malignas e 

que o número de novos casos cresceu exponencialmente a cada ano. As alterações mamárias 

acometem principalmente as fêmeas idosas de porte pequeno, especialmente cães sem raça 

definida e da raça Poodle. Os diagnósticos significativamente mais frequentes para neoplasias 

malignas, benignas, e alterações não neoplásicas são de origem epitelial e foram de carcinoma 

túbulo-papilar, adenoma complexo e hiperplasia lobular, respectivamente.   

O presente estudo veio contribuir com informações importantes quanto ao perfil 

epidemiológico de neoplasias mamárias de cães, quanto ao comportamento biológico, tecido 

de origem e diagnóstico histomorfológico e grau histológico, além das características dos cães 

quanto ao sexo, raça e idade muitas informações importantes não contam nos laudos 

analisados. A saber, a idade dos animais não constava em 68 laudos, raça e porte em 423 dos 

laudos. Em alguns laudos não constavam a espécie em que a neoplasia foi diagnosticada 

levando a sua exclusão do estudo. Além da ausência de outras informações importantes nos 

laudos, que impossibilitaram sua análise, e consequentemente não constam no presente estudo.   

Raros laudos constavam a localização do tumor, impossibilitando sua análise no 

presente estudo e a comparação desse perfil, com o que é visto em cães de outras regiões 

brasileiras, com maior acometimento das mamas inguinais, seguida de abdominal caudal e 

abdominal cranial. Informações quanto ao estadiamento clínico, quantidade de tumores, além 

da análise macroscópica com descrição do tipo e espécime, identificação do material (cor; 

medida; tipo de crescimento; formato; superfície externa ao corte; cor; consistência; descrição 

das alterações da papila mamária; margens), informações quanto ao linfonodo adjacente.  Além 

da ausência de informações quanto ao histórico do paciente, como em relação a castração do 

animal, uso de contraceptivos, ou quanto ao uso fármacos.  

A ausência de informações importantes em relação ao objeto de estudo é um fator 

limitante para delinear um perfil epidemiológico mais completo, que exponha com mais 

precisão as características desses animais e embase novos estudos, intervenções na rotina de 

cuidado com os animais, programas de prevenção e até mesmo na rotina clínica. Outro fator 

limitante é a ausência de informações quanto ao solicitante e/ou proprietário do cão, o que 

impede o contato para ter acesso a mais informações do histórico e seguimento clínico do 

paciente.  
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O elevado número de informações ausentes e/ou incompletas, é um alerta para a 

realização de conscientização dos profissionais que encaminham o material para análise. Uma 

melhora nas solicitações de analises histopatológicas é de grande valia. Podem ser adotadas 

estratégias simples, como a implantação de um formulário padronizado, com informações 

completas dos animais, desde o histórico clínico, informações pessoas, dados macroscópicos. 

As melhorias e padronizações são ganhos imediatos para o paciente na rotina clínica, e ganhos 

a longo prazo, como por exemplo com o desenvolvimento de estudos retrospectivos completos, 

com dados que dão suporte a um delineamento epidemiológico mais detalhados, que podem 

ser usados posteriormente na rotina clínica e laboratorial, auxiliando na implantação de 

estratégias que vão desde o diagnóstico até o tratamento.  
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ANEXO A - Aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
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APÊNDICE A – Número de cães atendidos em um serviço de diagnóstico de acordo com a 

raça 

Raça 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FA 

Sem raça definida (SRD)  29 55 44 100 103 159 217 278 985 

Shih Tzu 6 22 32 42 49 68 111 111 441 

American Pit Bull 12 48 54 62 46 44 58 61 385 

Poodle  11 27 29 52 40 49 59 56 323 

Dachshund Teckel  5 24 22 32 44 40 37 49 253 

Pinsher 6 14 19 18 24 21 36 38 176 

Yorkshire Terrier 5 9 18 18 29 23 32 41 175 

Boxer 9 23 17 19 14 26 27 24 159 

Labrador 6 11 10 22 20 27 27 33 156 

Rotweiller 6 8 12 14 22 20 19 29 130 

Schnauzer  4 6 14 7 17 16 20 29 113 

Lhasa Apso 2 5 10 11 19 11 20 26 104 

Cocker spaniel 4 10 15 14 10 20 16 12 101 

Golden Retriever  5 11 4 12 14 13 30 89 

Maltês  3 6 10 9 9 16 23 76 

Pastor alemão 2 6 4 12 7 9 14 11 65 

Pug   4 10 5 11 16 18 64 

Basset hound  2 8 6 8 10 6 7 47 

Bulldog Francês  1 3 2 7 2 18 14 47 

Fila Brasileiro  1 7 3 7 5 7 5 10 45 

Sharpei 1 2 2 8 3 5 13 6 40 

Fox Paulistinha  2 1 4  6 4 4 4 25 

Bulldog    2 3 9 7 3 24 

Beagle  1 2 4 3 3 2 4 4 23 

Bull Terrier    5 3 3 4 4 3 22 

Akita 2 3 2 4 1 1 2 6 21 

Lulu da pômerânia 1     2 12 4 19 

Pastor Belga 1 1 2 2  5 2 5 18 

Dalmata   2 5 1 4 3 3 18 

Border Collie 1 2    1 8 4 16 

West Highland W. 

Terrier 
 2 2  1 3 1 4 13 

Dogo Argentino 1 6  1 1 1 1 2 13 

Husky Siberiano  2 1 1  2 2 3 11 

Chihuahua  1 2  1 4 1 2 11 

Bulldog Ingles  2  3  1 1 3 10 

American Staffordshire  1 1 2  4  2 10 

Dog Alemão   1 2 2 3 2  10 

Weimaraner  1  4 2 2   9 

Pequines   2 1  1 1 3 8 

Scott Terrier  3  2 2  1  8 

Fox Terrier    1   3 4 8 

Whippet     3  2 1 1 7 

Boston Terrier   2 1  3  1 7 

Perdigueiro 1 2 1  1   2 7 
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Doberman    1 1  1  4 7 

Bichon Frisé  1  1  3 1  6 

Cane Corso      3 1 2 6 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Número de casos anuais e frequência acumulada de alterações neoplásicas e 

não neoplásicas de acordo com os diagnósticos histomorfológicos 

 

  

 

 

Diagnóstico 
Ano 

FA 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Neoplasias Malignas 

Carcinoma túbulo-papilar  7 43 35 46 67 56 72 72 398 

Carcinoma complexo 15 25 25 38 31 44 58 55 291 

Carcinossarcoma 9 18 8 23 18 19 14 8 117 

Carcinoma sólido 4 4 6 10 23 12 24 21 104 

Carcinoma em tumor benigno 3 11 7 1 10 12 17 30 91 

Carcinoma anaplásico 0 2 0 6 0 4 2 5 19 

Carcinoma não infiltrativo  0 4 1 0 3 6 2 2 18 

Carcinoma de células escamosas  0 2 0 2 0 2 2 6 14 

Fibrossarcoma 0 1 1 2 0 3 0 3 10 

Hemangiossarcoma 1 1 1 3 2 2 0 0 10 

Osteossarcoma 0 0 0 1 1 2 1 0 5 

Sarcoma  0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Carcinoma mucinoso 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Condrossarcoma 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sarcoma em tumor benigno 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Neoplasias benignas 

Adenoma complexo 5 3 12 18 29 46 38 25 176 

Adenoma simples 2 2 9 12 13 22 31 22 113 

Tumor misto benigno 3 5 6 10 11 13 18 22 88 

Fibroadenoma  1 2 4 5 5 10 3 6 36 

Adenoma basaloide 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Alterações não neoplásicas 

Hiperplasia lobular 3 0 4 5 5 8 7 10 42 

Ectasia ductal  0 0 1 3 4 4 4 7 23 

Mastite 0 1 0 2 2 4 5 3 17 

Fibrose focal 1 0 1 0 1 0 1 1 5 

Hiperplasia ductal  0 1 0 0 0 0 4 0 5 

Hiperplasia epitelial  0 1 0 0 0 2 0 1 4 

Hiperplasia cística  1 1 1 0 0 0 1 0 4 


