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RESUMO 

 

A ultrassonografia é uma técnica de imagem importante na avaliação tecidual das mamas com 

ou sem alterações, porém este exame ainda não tem sido usado com frequência em pequenos 

animais, devido à falta de estudos que correlacionem os achados macroscópicos e 

microscópicos com as imagens ultrassonográficas. A aparência ultrassonográfica das mamas 

de gatas é diferenciada, por apresentar pouca espessura de tecido glandular e o exame 

ultrassonográfico deve ser realizado com transdutor de alta frequência. O objetivo do estudo foi 

descrever a avaliação ultrassonográfica em tecido mamário de gatas com cadeia mamária hígida 

e cadeia mamária com presença de tumores mamários palpáveis. As mamas normais 

apresentam padrão ultrassonográfico homogêneo, hipoecóico, com margens bem definidas. 

Seus linfonodos regionais seguem padrão homogêneo, hipoecogênico, de formato ovalado a 

achatado. Todavia, a cadeia mamária acometida por tumores pode variar a ecogenicidade e 

ecotextura das mamas, assim como o formato, ecogenicidade e ecotextura dos linfonodos. A 

realização do exame ultrassonográfico das mamas antes do início do tratamento pode mostrar 

características locais importantes do comportamento neoplásico, como invasividade, presença 

e quantidade de neovascularização, fluxo vascular tumoral, presença ou não de metástases nas 

outras glândulas mamárias e aspecto dos linfonodos regionais, que poderão alterar o manejo da 

paciente e, até mesmo, os protocolos de tratamento.  

 

Palavras-Chave: Felinos, Neoplasia de mamas, Oncologia, Tecido mamário, Ultrassonografia 

mamária 
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ABSTRACT 

 

Ultrasonography is an important imaging technique for mammary evaluation with or without 

alterations, but this examination has not been used frequently in small animals due to the lack 

of studies correlating macroscopic and microscopic findings with ultrasound images. The 

ultrasonographic appearance of female cats mamma is differentiated, since it presents little 

thickness of glandular tissue and the ultrasound exam must be realized with high frequency 

transducer. The objective of the study was to describe the ultrasound evaluation of mammary 

tissue of healthy mammary chain of female cats and mammary chain with presence of palpable 

mammary tumors. Normal breasts have a homogeneous, hypoechoic ultrasound pattern with 

well defined margins. Its regional lymph nodes follow a homogeneous, hypoechogenic pattern, 

from oval to flattened shape. However, the mammary chain affected by tumors can vary the 

echogenicity and ecotexture of the breasts, as well as the shape, echogenicity and ecotexture of 

the lymph nodes. Ultrasound examination of the breasts prior to initiation of treatment may 

show important local characteristics of neoplastic behavior such as invasiveness, presence and 

amount of neovascularization, tumor vascular flow, presence of metastases in other mammary 

glands, and appearance of regional lymph nodes. may alter the management of the patient and 

even the treatment protocols. 

 

Key words:  Feline, Mammary neoplasm, Mammary tissue, Mammary ultrasound, Oncology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ultrassonografia é uma técnica de imagem importante na avaliação tecidual das 

mamas na medicina, pois auxilia em diagnósticos de lesões vasculares, inflamatórias e 

traumáticas da glândula, e também em casos de neoplasias, favorecendo a conduta e 

prognóstico de cada paciente1–3. A ultrassonografia é um método seguro, simples, facilmente 

reproduzível e pouco agressivo para o paciente, o qual pode ser repetido sem quaisquer efeitos 

locais e ainda permite a visualização com detalhe de certas características de tumores de mama 

(limites, estrutura)4–8
.  A estrutura mamária, como é superficial, necessita de aparelho com 

transdutor linear multifrequencial de alta resolução1–3. 

Sugere-se que em mulheres a ultrassonografia das mamas em modo B e Doppler 

possa auxiliar a diferenciação de tumores malignos e benignos9, porém este exame ainda não 

tem sido usado com frequência em pequenos animais, devido à falta de estudos que 

correlacionem os achados macroscópicos e microscópicos das neoplasias com as imagens 

ultrassonográficas9,10. Entretanto, em medicina a ultrassonografia mamária já é usada na rotina 

para acompanhamento de alterações mamárias diversas10.  

O exame ultrassonográfico tornou-se um procedimento padrão na imagem da mama 

de mulheres devido ao rápido avanço tecnológico, tal como o uso de transdutores de alta 

frequência digital e os com Power Doppler, Doppler colorido e imagem harmônica, que 

permitiram a melhoria na qualidade da diferenciação entre os tecidos na imagem 

ultrassonográfica6,11. A ultrassonografia mamária em humanos é indicada para a diferenciação 

entre nódulos sólidos e císticos detectados mamograficamente e também na avaliação de 

nódulos palpáveis em pacientes jovens (menos de 30 anos de idade), gestantes e lactantes. Esse 

é o exame, geralmente, de eleição inicial para essas pacientes, pela ausência de radiação 

ionizante e alta densidade das mamas1,3,6,7,12.  

A ultrassonografia também tem sido o principal método adotado para a orientação 

de procedimentos invasivos nas mamas, como aspiração de cistos, punção aspirativa com 

agulha fina (PAAF), biópsia com agulha grossa, biópsia a vácuo, por exemplo. Ressalta-se, 

entretanto, que na diferenciação de nódulos mamários malignos e benignos, seu uso ainda é 

controverso, pois apresenta grande sobreposição de achados. O seu papel, nesse cenário, seria 

o de selecionar casos de lesões provavelmente benignas1,6,11,12.  
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Na medicina veterinária, as neoplasias tem sido identificadas como uma das 

principais causas de mortalidade dos animais de companhia e ocorrem, predominantemente, na 

velhice13. A elevação na ocorrência deve-se, em parte, ao aumento da expectativa média de vida 

dos animais, devido a um maior investimento na saúde, por parte dos proprietários e ao avanço 

nas técnicas de diagnóstico13,14. 

Os felinos domésticos são acometidos principalmente por neoplasias cutâneas, 

linfomas e neoplasias mamárias. A neoplasia mamária é a terceira mais frequente nestes 

animais, representada por 17% do total de neoplasias nas gatas e 12% do total, quando 

considerados felinos de ambos os sexos15–19. Nos machos é uma doença rara, porém de extrema 

agressividade, que surge com uma frequência de 1% a 5%. Esta neoplasia é descrita em animais 

com idade entre os nove meses e os 23 anos, mas a média de idade é entre 10 e 12 anos para 

fêmeas e 12,8 anos em machos15,18. 

A glândula mamária das gatas apresenta pouca quantidade de tecido glandular, 

estroma e gordura. As glândulas torácicas são ainda menos desenvolvidas que as abdominais. 

Desta forma, a aparência ultrassonográfica nesta espécie é diferenciada, por apresentar pouca 

espessura de tecido glandular, quando comparada a humanos e cães4.  

A estrutura mamária das gatas, assim como nas cadelas, é superficial e necessita de 

aparelho com transdutor linear multifrequencial de alta resolução1–3. Nos felinos a glândula 

mamária mais afetada por neoplasias ainda não foi bem definida e os estudos são bastante 

divergentes quanto a este aspecto3,4,20.  

O exame ultrassonográfico da glândula mamária de cadelas3,20 e gatas4 fornece 

informações sobre o parênquima glandular normal, porém esse padrão pode apresentar 

variações de ecogenicidade devido à ação hormonal como, por exemplo, na gestação e 

lactação3,4,20. Vale destacar que, como todos os métodos de obtenção de imagens, a 

ultrassonografia também tem algumas limitações, como reduzido campo de visão, elevada 

dependência da experiência do operador e incapacidade de detectar pequenas 

calcificações1,3,6,11,12,21. 

O exame ultrassonográfico das mamas exige experiência do ultrassonografista, 

necessitando de conhecimento técnico e anatômico para correta interpretação e classificação 

das imagens. Deve-se examinar detalhadamente todo o tecido mamário e também os linfonodos 

regionais. A ultrassonografia abdominal deve sempre ser realizada para investigação de 

possíveis metástases em órgãos abdominais e também é essencial a realização do estudo 

radiográfico do tórax nos animais com suspeita de neoplasia mamária, pois um dos principais 

focos de metástase são os pulmões e seus anexos. 
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A realização do exame ultrassonográfico das mamas antes do início do tratamento 

pode mostrar características locais importantes do comportamento neoplásico, como 

invasividade, presença e quantidade de neovascularização, fluxo vascular tumoral, presença ou 

não de metástases nas outras glândulas mamárias e aspecto dos linfonodos regionais, que 

poderão alterar o manejo da paciente e, até mesmo, os protocolos de tratamento. Contudo, 

também é importante a realização desse exame após o tratamento, caso haja mamas residuais, 

para acompanhar a evolução das pacientes, verificar o aparecimento de metástases adicionais e 

avaliar a resposta em casos de quimioterapia, por meio da mudança no fluxo vascular local. 

O objetivo deste trabalho é revisar e descrever o protocolo de exame e as 

características ultrassonográficas das mamas de gatas domésticas hígidas e com neoplasias 

mamárias. Pretende-se aprimorar a técnica do exame ultrassonográfico de mamas em felinos 

favorecendo assim o uso deste exame na clínica veterinária de pequenos animais. A 

ultrassonografia mamária é uma forma potencial de diagnóstico precoce e seguro e a ampliação 

do conhecimento dessa técnica poderá contribuir para o diagnóstico, os protocolos de 

tratamento e alterar o manejo dos pacientes possibilitando melhor visualização e compreensão 

do comportamento tumoral nestes animais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Anatomia e fisiologia da glândula mamária da gata 

 

Os felinos domésticos possuem quatro pares de glândulas mamárias, duas em 

posição torácica (uma próxima da zona cranial e na zona superior ao diafragma) e as outras 

duas em posição abdominal (uma na zona inferior ao diafragma e outra próxima da zona 

caudal)17,22,23. A mama na gata contém três camadas de músculo liso: externa, interna 

longitudinal e circular média22.  

O terço distal da mama é ocupado por quatro a oito canais ou ductos, revestidos por 

epitélio escamoso e abertos em um padrão aproximadamente circular no final do teto. Cada 

abertura é protegida por um músculo esfíncter17,22. A glândula mamária no estágio embrionário 

tem o desenvolvimento igual em ambos os sexos, no entanto, após este estágio somente nas 

fêmeas é que a glândula mamária se desenvolve completamente, sendo uma característica 

sexual secundária, com a função de produção de leite. Nos machos as glândulas mamárias 

apenas apresentam o aspecto rudimentar, sendo pequenas e não funcionais23. 

O epitélio mamário é compreendido por células basais e luminais. O epitélio basal 

consiste em células mioepiteliais que geram a camada externa da glândula, e uma pequena 

população de células-tronco, que fornecem os diferentes tipos de células. O epitélio luminal 

forma ductos e alvéolos secretores e contem as populações de células receptoras hormonais24.  

O estroma ou tecido de suporte da glândula, que consiste em vasos sanguíneos, 

linfáticos, tecido fibroso e gordura, é derivado dos elementos mesodérmicos. Os nervos crescem 

nas glândulas em desenvolvimento do sistema nervoso central22. 

Os estágios de desenvolvimento das mamas são classificados em embrionário, 

puberal e reprodutivo. O conhecimento dessas fases proporciona uma visão sobre a biologia 

dos mamíferos22,24–26. 

No embrião dos mamíferos, existem dois compartimentos celulares da glândula 

mamária, o compartimento epitelial e o compartimento estromal circundante. Estes tecidos são 

derivados embriologicamente de ectoderme e mesoderma, respectivamente. A formação 

mamária é iniciada pelo delineamento da linha mamária, os sinais do mesênquima regulam o 

padrão dorsal / ventral dos placoides (FIGURA 1), que são o resultado normal do 

desenvolvimento de numerosas cascatas de sinalização22,24,25. Os felinos apresentam quatro 

pares de placoides simetricamente localizados, que têm uma aparência tipo botão na superfície 

do ectoderma22. As placoides mamárias expandem-se para um aglomerado de células que desce 
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para o mesênquima subjacente. A formação de folículos pilosos na bainha do mamilo é inibida, 

e o epitélio mamário cresce em uma pequena estrutura como uma árvore, contendo um lúmen 

aberto e permanece nesta forma até o nascimento22,24,25. 

 

 

FIGURA 1 – Desenvolvimento embriológico da estrutura mamária. Evidencia-se 

a formação e desenvolvimento dos placóides, até a formação do 

epitélio rudimentar.  

Fonte: Adaptado de https://pt.slideshare.net/camargo86/anatomia-

glandula-mamaria-13873036/2 

 

Ao nascer, o epitélio mamário de cães, gatos e coelhos é rudimentar, consistindo de 

apenas alguns pequenos ductos que crescem até a puberdade24,25,27. Com o início da puberdade, 

vem o crescimento expansivo em um processo chamado morfogênese ductal que preenche a 

almofada de gordura com a árvore mamária epitelial, sob a influência de hormônios e fatores 

de crescimento24,27.O hormônio do crescimento regula a proliferação celular em conjunto com 

o estrogênio segregado do ovário, para induzir a proliferação de células epiteliais. O estrógeno 

é outro regulador do desenvolvimento mamário puberal e é responsável pelo tremendo aumento 

do crescimento ocorrido durante este período que gera uma glândula mamária funcional24. 

Após a puberdade, o estado da glândula depende das peculiaridades sexuais dos 

diferentes animais. Em cães e gatos, os ramos terciários curtos se formam sob a influência da 

progesterona, mas a gênese alveolar só ocorre na gravidez com a indução da prolactina, que 

juntamente com a progesterona, alimenta o crescimento das células alveolares. As células 
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epiteliais proliferativas geram gemas alveolares que se fragmentam progressivamente e se 

diferenciam em alvéolos distintos, que se tornam lóbulos secretores de leite durante a lactação. 

O aumento da vascularização ocorre e, durante a gravidez, cada alvéolo é cercado por uma rede 

de capilares. A estimulação de prolactina continua no estágio de lactogênese, culminando na 

produção de leite que continua até que a falta de demanda no desmame envolve a involução e 

a glândula mamária é remodelada de volta ao seu estado adulto original24,25. 

Algumas destas alterações também ocorrem durante os ciclos estrais quando a 

glândula apresenta proliferação e diferenciação moderadas, que inclui a expressão limitada de 

proteínas do leite, seguida por involução24,25. Um exemplo é o que ocorre com a cadela em 

pseudogestação, em que após a ovulação espontânea, formam-se corpos lúteos que funcionam 

como os da gravidez. Desta maneira, o sistema alveolar da glândula mamária desenvolve-se da 

mesma forma que na gravidez e o leite é segregado no momento em que o parto teria ocorrido 

se o animal tivesse concebido25,28. 

Na cadela e na gata, a vasculatura básica e a direção do fluxo sanguíneo são as 

mesmas na glândula lactante e não lactante. O sangue é fornecido pelos vasos externos na 

parede torácica e abdominal22. O suprimento arterial das glândulas torácicas são ramos 

perfurantes das artérias torácicas internas; ramos cutâneos das artérias intercostais e as artérias 

torácicas laterais. A glândula abdominal cranial é suprida pelas artérias epigástricas superficiais 

cranianas e pelos ramos cutâneos das artérias intercostais caudais. As glândulas abdominal 

caudal e inguinal (quando presente) são supridas pelas artérias epigástricas superficiais caudais 

(ramos das artérias pudendas externas). Estes são reforçados lateralmente pelos ramos cutâneos 

das artérias frênico-abdominais para as glândulas abdominais e ramos cutâneos da 

circunferência profunda ilíaca caudalmente. As duas artérias epigástricas se anastomosam em 

torno do umbigo17,22.  

Alguns vasos podem atravessar a linha média de uma glândula para o seu par17,22. 

Pequenos vasos se estendem para dentro dos mamilos e outros ramos seguem os ductos 

mamários. Na gravidez, um plexo capilar é formado em torno dos lóbulos e ductos, e, 

particularmente durante a segunda metade da gravidez este plexo é muito bem desenvolvido29. 

A drenagem venosa é paralela ao suprimento arterial e em consideração à 

disseminação da corrente sanguínea de células malignas, a possibilidade de drenagem direta 

das glândulas torácicas através da parede torácica via veias torácicas internas ou veias 

intercostais não deve ser ignorada. Veias pequenas cruzam a linha média com mais frequência 

do que as artérias, o que pode levar a depósitos malignos aparecendo em um par de 

glândulas17,22. 



7 
 

Cada glândula tem uma rede de vasos linfáticos na mama que se une a redes 

semelhantes no subcutâneo e parênquima mamário. Estes se ligam por canais maiores, quer 

para as redes de glândulas adjacentes ou diretamente para o linfonodo local (FIGURA 2). As 

glândulas torácicas sempre drenam para o linfonodo axilar de seu próprio lado. A drenagem das 

duas últimas glândulas geralmente se sobrepõe. As glândulas abdominais drenam através de 

uma rede comum para o nódulo inguinal superficial ipsilateral22.  

 

 

FIGURA 2 - O esquema representa a vascularização das mamas e o sistema de 

drenagem linfática da cadeia mamária das gatas. (1) artéria axilar; (2) 

ramos perfurantes da artéria torácica interna; (3) artéria epigástrica 

superficial cranial; (4) artérias intercostais; (5) artéria epigástrica 

superficial caudal. (A) Linfonodo Axilar; (B) vasos linfáticos; (C) 

diafragma; (D) Vasos linfáticos; (E) Linfonodo Inguinal.  

Fonte: Payan-Carreira e Martins-Bessa4. 

 

Uma drenagem diferente foi demonstrada, em que a glândula torácica cranial drena 

sempre para a cadeia de linfonodos axilares, a torácica caudal drena para os linfonodos axilares 

e ocasionalmente também para o linfonodo inguinal superficial. A abdominal cranial drena para 

o linfonodo inguinal superficial, e ocasionalmente também para os linfonodos axilares. A 

glândula abdominal caudal drena sempre para o linfonodo inguinal superficial, e não foram 

evidenciadas comunicações linfáticas entre as duas cadeias mamárias30,31. 

 

2.2.  Neoplasias mamárias da gata 
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As neoplasias, de maneira geral, se desenvolvem por meio de processos complexos, 

mas não necessariamente sequenciais. Descreve-se uma mutação celular inicial, com diversas 

mutações adicionais. A rapidez no desenvolvimento deste processo é ligada à presença de 

iniciadores e promotores tumorais que alteram a expressão de um determinado gene, 

estimulando a proliferação celular e afetando o equilíbrio entre as células mutadas e não 

mutadas15,32,33.  

Este tipo de alteração se repete diversas vezes dando início a uma população de 

células com capacidade proliferativa e resistente à apoptose. Na neoplasia maligna as células 

neoplásicas tornam-se capazes de destruir e invadir tecidos circundantes podendo ainda adquirir 

vantagens adaptativas a partir de mutações, que lhe permitem colonizar órgãos distantes, 

caracterizando neoplasia metastática15,32,33 

As neoplasias malignas possuem a capacidade de invadir os tecidos adjacentes, 

através de êmbolos que percorrem o sistema arterial produzindo infarto em outros órgãos, 

principalmente pulmões, por se instalar no interior das paredes das veias e artérias e 

obstruir o canal vascular, desencadeando o mecanismo metastático34.  

A frequência em que as neoplasias mamárias ocorrem nos felinos é menor que nos 

canídeos. Nas gatas correspondem a 17% das neoplasias, e aproximadamente a 50% em cadelas. 

Todavia, este fato é contrabalanceado por uma agressividade biológica muito maior nos gatos. 

Estima-se que 80 a 96% das neoplasias mamárias das gatas sejam malignas15,16, enquanto nas 

cadelas, a estimativa é de 41 a 53% de malignidade35,36. Logo, a presença de metástases é 

comum, e pode ser verificada em até 80% das gatas com tumores malignos da mama. Além de 

apresentar um comportamento tipicamente invasivo caracterizando, nesta espécie, um 

prognóstico sempre reservado15,34,37. A ocorrência em machos é rara, com frequência de 1% a 

5%, contudo, nesses casos, a neoplasia é quase sempre maligna e a agressividade é ainda maior 

que nas fêmeas15,18. 

Os principais focos metastáticos deste tipo de neoplasia em felinos, assim como em 

caninos e humanos, são os linfonodos regionais, pulmões, pleura, fígado, glândulas adrenais, 

cérebro, rins e ossos34,38,39.  

A etiologia das neoplasias mamárias felinas está relacionada a vários fatores como 

idade e sexo, mas também fatores genéticos, raciais, hormonais, de crescimento, nutricionais, 

ambientais e virais13,19,37, dos quais os mais importantes fatores de risco são a idade e a 

exposição à hormônios13,40. 

A maioria dos tumores surge por mutação ou ativação anormal dos genes que 

controlam o crescimento das células, resultando em modificações progressivas da biologia 
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celular, caracterizadas por alterações na proliferação, diferenciação e na interação das células 

com o meio extracelular33. Em um estudo com felinos, em que foram analisados 47 carcinomas 

mamários, verificou-se que 59,6% apresentavam aumento de expressão do oncogene HER-2, o 

qual é responsável pela codificação de receptores para fatores de crescimento, e 

comprovadamente sua expressão apresenta-se aumentada em tumores malignos da espécie32,33. 

Um dos fatores limitantes dos estudos sobre a correlação entre raça e incidência de 

neoplasias é o fato de que não é possível uma estimativa exata da proporção de cada raça em 

diferentes regiões. Estudos norte americanos citam a raça Americano de Pêlo Curto como 

predisponente à neoplasias mamárias19,37, enquanto outros estudos, especialmente os europeus, 

citam as raças orientais e gatas tricolores como geneticamente predisponentes, enquanto a raça 

Persa é citada como a de menor probabilidade de desenvolver lesões mamárias13. 

A raça Siamês, por sua vez, é sempre citada como predisponente à neoplasias 

mamárias, podendo ter risco de desenvolvimento neoplásico duas vezes maior que nas outras 

raças, o que reforça a ideia de predisposição genética, não somente a tumores mamários, mas a 

vários tipos de neoplasias. Nesta raça, considera-se a possibilidade de alterações germinativas 

na susceptibilidade dos genes, em relação aos tumores ou deficiência de função dos genes 

supressores de tumores13,15,19,37,39.  

Com relação aos fatores nutricionais que predispõem ao surgimento de neoplasias 

sugere-se que a obesidade e dietas ricas em gordura aumentam o risco de desenvolvimento de 

tumores mamários37. Em gatos, a razão deste aumento ainda não é bem elucidada, mas em 

humanos acredita-se que a obesidade e dietas gordurosas elevam a insulina sérica, que por sua 

vez eleva os níveis séricos de estrógeno, estimulando o desenvolvimento mamário, e 

aumentando o risco de tumores nesta glândula13,40.  

Quanto aos fatores hormonais, a progesterona e o estrógeno são essenciais para o 

desenvolvimento glandular e crescimento das mamas, e a cada ciclo estral as glândulas 

respondem às alterações hormonais do período, logo uma maior frequência de exposição aos 

ciclos estrais pode tornar a gata mais predisposta ao desenvolvimento das neoplasias mamárias. 

As gatas são consideradas fotoperiódicas positivas e em regiões próximas à linha do Equador, 

são poliéstricas contínuas, o que aumenta a importância da ovariohisterectomia nesta espécie 

como forma de prevenção dessas neoplasias15,19.  

Os progestágenos são comumente utilizados para efeito de contracepção em fêmeas 

felinas. Estes produtos são derivados sintéticos da progesterona, que é o hormônio responsável 

pela manutenção da gestação e atua no miométrio mantendo o tônus relaxado, estimulando a 

liberação de secreções endometriais, bloqueando o comportamento estral e mantendo o 
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concepto viável no útero. Mas apesar da eficácia na contracepção e reversibilidade, os 

progestágenos promovem o crescimento do tecido mamário e têm sido associados a tumores 

em felinos domésticos e selvagens, além de provocar enfermidades uterinas, metabólicas e 

comportamentais41.  

A associação dos progestágenos com o aparecimento de doenças, se deve ao fato 

de não promoverem supressão do desenvolvimento folicular e ovulatório nas gatas, expondo o 

tecido mamário simultaneamente ao estrógeno e progesterona endógenos, com os potentes 

progestágenos exógenos42,43. A adição de estrógenos potencializa as doenças induzidas pelos 

progestágenos, por isso sua administração não deve ser iniciada no estro nem no proestro44. 

Logo, recomenda-se não utilizar essas substâncias para contracepção, visto o risco associado. 

Contudo, os produtos são encontrados facilmente e utilizados sem a devida orientação45–47. 

A intensidade e a duração da exposição conjunta de prolactina e estrógeno no 

epitélio mamário também determina o risco de desenvolvimento do câncer de mama, pois a 

prolactina facilita a ação mitótica do estrógeno e aumenta o número de seus receptores33,39,41. 

Observou-se em fêmeas inteiras, que apresentavam estros regulares e ainda, que 

fizeram uso prévio de progestágenos sintéticos, ou combinações de estrogênio e progestágenos, 

uma incidência maior de tumores na glândula mamária, sejam benignos ou malignos15,17. 

Contudo, as gatas apresentam uma expressão reduzida aos receptores de estrogênio, ocorrendo 

perda da dependência hormonal durante a progressão maligna, explicando, em parte, a alta 

agressividade biológica destes tumores32,37. As neoplasias que não expressam receptores 

hormonais apresentam caráter mais agressivo e são menos diferenciadas que aquelas que os 

possuem13,17,37. 

A ovariohisterectomia, quando realizada até os 12 meses de idade, provoca redução 

de até 91% na incidência de tumores mamários nesta espécie, mas entre 13 e 24 meses o mesmo 

procedimento diminui a incidência tumoral em apenas 11% e, após os 24 meses, os benefícios 

relacionados à prevenção da neoplasia mamária felina não são mais observados15,17,39,41. 

Dos tumores que acometem a glândula mamária da gata, o carcinoma é a neoplasia 

maligna mais comum, possui um alto potencial metastático e elevada mortalidade. Das 

alterações benignas, a hiperplasia fibroepitelial é frequente e responsiva à estimulação de 

progesterona, normalmente é observada de 1 a 2 semanas após o cio, ou após terapias 

hormonais48
. 

O carcinoma mamário felino é um modelo de estudo comparativo de carcinomas 

mamários humanos hormônio-independentes, devido aos aspectos bem similares relacionados 

ao comportamento metastático, característica molecular e aparência histopatológica16,17. 
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Demonstrou-se também a presença de partículas virais em carcinomas felinos, em estudo em 

que se evidenciou que 30,6% dos tumores analisados apresentaram antígenos de leucemia viral 

felina (FeLV) e 55,5% apresentaram antígenos do retrovírus RD11437. Estes antígenos não 

foram detectados em tumores benignos ou tecidos mamários normais, levando à hipótese de 

possível etiologia viral para neoplasias mamárias em felinos15,37. 

Durante a avaliação clínica do animal, especialmente ao se realizar o exame físico, 

alterações mamárias são facilmente detectáveis. É possível avaliar volume e consistência das 

mamas e alterações na coloração e aspecto da pele. As neoplasias mamárias normalmente 

apresentam-se sob a forma de massa ou nódulos solitários ou múltiplos, que afetam uma ou 

mais glândulas13,49. A probabilidade de desenvolvimento tumoral é igual para qualquer uma das 

glândulas mamárias e, em 40% dos casos, mais de uma glândula está envolvida15,37.  

As neoplasias mais agressivas podem estar aderidas à pele ou à parede abdominal, 

podem apresentar ulcerações e apresentar secreções, que podem até ser confundidas com 

lactação15. Em estágios avançados da doença, aparecem efeitos sistêmicos como anorexia, 

perda de peso, letargia, podendo levar o animal à caquexia. As gatas também podem apresentar 

sinais clínicos como aumento de volume dos linfonodos regionais, dispnéia, tosse, linfedema, 

claudicação, uveíte anterior e lesões do sistema nervoso central15. 

Além do exame físico são necessários exames complementares de diagnóstico, 

objetivando avaliar a função geral dos diversos órgãos e auxiliar na pesquisa de 

desenvolvimento de metástases. Nas gatas com tumores malignos, as metástases estão presentes 

em mais de 90% dos casos, podendo ocorrer nos pulmões, linfonodos regionais, pleura, baço, 

tecido adiposo, omento, pâncreas, glândulas adrenais, rins, ovários, coração e coluna vertebral. 

Portanto, seus possíveis locais de aparecimento devem ser regularmente examinados15,34.  

Exames como hemograma, bioquímicas e urinálise são essenciais. Outro exame 

complementar muito importante é a punção aspirativa por agulha fina (PAAF), em que é 

realizada citologia dos tumores primários e linfonodos, para verificação de metástase regional. 

Os exames de imagem também são cruciais e incluem radiografias torácicas em projeções 

látero-lateral esquerda e direita e ventro-dorsal, ultrassonografia de abdome total, e ainda, 

quando necessário, a tomografia axial computadorizada15. 

Como sinais de metástases, as radiografias torácicas podem demonstrar alterações 

de densidades intersticiais no pulmão e pequenas a grandes opacidades nodulares ou miliares, 

por vezes em conjunto com derrame pleural, em que exames citológicos e histopatológicos 

nestes casos são fundamentais para realização do diagnóstico. Todavia, o resultado de um 
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exame radiográfico normal não é sinônimo de inexistência de metástases. A ultrassonografia 

abdominal pode mostrar alterações na estrutura e morfologia dos órgãos abdominais15. 

Estudos relatam que 40 a 60% dos tumores malignos da gata apresentam 

micrometástases no momento da apresentação clínica, enquanto outros estimam que 50 a 70% 

das gatas com carcinomas mamários, que não apresentem sinais de metástases na avaliação 

clínica, irão desenvolver micrometástases, podendo causar a morte do animal15,37. É estimado 

também que 80% das gatas com neoplasias de diâmetro superior a 3cm desenvolverão 

metástases à distância e que, nestes casos, o tempo médio de sobrevida após a cirurgia seja de 

4 a 6 meses, enquanto que em casos em que o diâmetro tumoral é inferior a 2cm, o tempo de 

sobrevida é superior a três anos, o que demonstra a importância do diagnóstico precoce e 

tratamento agressivo15. 

Na avaliação clínica dos tumores mamários das gatas utiliza-se o sistema de 

estadiamento tumoral adaptado do sistema estabelecido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para humanos, chamado de sistema TNM (do inglês “tumor, node, metastasis”). Esse 

sistema avalia o tamanho do tumor primário, a presença de metástases nos gânglios linfáticos 

regionais e presença de metástases à distância, facilitando assim, a determinação do prognóstico 

(QUADRO 1)15,37,49. 

 

QUADRO 1 – Sistema de estadiamento das neoplasias mamárias dos felinos 

ESTADIAMENTO TNM - GATOS 

Estadiamento Classificação T Classificação N Classificação M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III 
T1,2 

T3 

N1 

N0,1 

M0 

M0 

IV Qualquer T Qualquer N M1 

T = tumor primário; T1 = tumor < 2cm de diâmetro; T2 = 2-3cm de diâmetro; T3 = > 3cm de diâmetro; 

N = gânglio linfático regional; N0 = sem metástases no gânglio linfático;  N1 = com metástases no 

gânglio linfático; M = metástases à distância; M0 = sem metástases à distância; M1 = com metástases à 

distância. 

Fonte: Adaptado de Argyle et al.50 
 

A abordagem terapêutica recomendada, independentemente do estadiamento, é a 

excisão cirúrgica. Nas gatas é indicada a mastectomia radical, devido ao comportamento 

tipicamente agressivo dos tumores e da alta taxa de recidivas. As taxas curativas são baixas, 

mas a cirurgia radical reduz o risco de recorrência local, permite o diagnóstico histológico, 

melhora a qualidade de vida do paciente e pode, ainda, alterar a progressão da doença13,15,37,51. 
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Sugere-se a realização da ovariohisterectomia antes da mastectomia, de modo a 

evitar que as células tumorais cheguem à cavidade abdominal. Embora este procedimento não 

previna futuros desenvolvimentos de tumores de mama, ele evita doenças uterinas e elimina a 

influência de hormônios reprodutivos sobre os tumores existentes15,41,52. 

Todavia, o tratamento apenas cirúrgico revelou-se insuficiente, devido ao 

comportamento tipicamente agressivo dos tumores mamários felinos e a quimioterapia é o 

tratamento farmacológico indicado como terapêutica adjuvante a todos os animais que 

possuírem risco de desenvolvimento de metástases elevado e fatores agravadores do 

prognóstico15,51.  A quimioterapia envolve aplicação sistêmica ou regional dos fármacos que 

não são seletivos na destruição exclusiva das células tumorais, mas que afetam melhor as 

células e os tecidos com maiores taxas de divisão celular15,53. 

Histologicamente a classificação dos tumores mamários da espécie felina difere da 

espécie canina, pois alguns tipos tumorais altamente invasivos, como o carcinoma cribiforme, 

são encontrados somente nos felinos49. Os tipos mais comuns de carcinomas encontrados nas 

glândulas mamárias das gatas são o Carcinoma tubular, papilar, sólido, cribiforme, carcinoma 

in situ e combinações destes37,49,51,54.  

O prognóstico das gatas com neoplasias mamárias é afetado pela agressividade 

histológica do tumor, mas também diretamente pelo tamanho e volume do tumor; portanto, 

quanto mais precoce o diagnóstico e mais rápido o início do tratamento, melhor a qualidade de 

vida e maior a sobrevida destes animais. O diagnóstico precoce é importante para definição de 

manejo e agressividade do tratamento18. 

Neste aspecto, a ultrassonografia mamária pode ser uma importante técnica na 

avaliação tecidual da mama de pequenos animais, favorecendo a conduta e prognóstico de cada 

paciente, por meio da identificação do comportamento e acompanhamento do desenvolvimento 

tumoral, assim como pela maior precocidade na detecção da imagem tumoral comparada a 

exames clínicos3,7,20. 

 

2.3. A ultrassonografia das mamas e linfonodos mamários 

 

É importante conhecer a arquitetura ecográfica normal, para que se possa avaliar as 

alterações mamárias. Imagens ultrassonográficas de glândulas mamárias de gatas mostram 

tecido homogêneo e hipoecóico, geralmente com espessura inferior à 2mm, e os ductos 

mamários geralmente não são visualizados. A glândula estimulada por hormônios aumenta 
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gradualmente de tamanho e ecogenicidade, atingindo a máxima ecotextura durante o período 

de lactação4 (FIGURA 3). 

 

 
FIGURA 3 – Imagens ultrassonográficas em modo B de mamas em diferentes 

estados de estimulação hormonal. A: Tecido mamário (entre 

cursores) sem estimulação hormonal (anestro), acima da parede 

abdominal (seta). B: Tecido mamário (ponta de seta) em terço 

inicial de gestação, logo acima da parede abdominal (seta). C: 

Tecido mamário (entre cursores) em terço final de gestação, 

com presença de pontos anecogênico, que são os ductos 

mamários em desenvolvimento (ponta de seta). D: Tecido 

mamário (entre cursores) em fase de lactação, observa-se papila 

mamária bem desenvolvida (marcado por cursores acima do 

tecido mamário), e presença de ductos mamários (pontas de 

seta). 

Fonte: Adaptado de Payan-Carreira e Martins-Bessa4. 

 

O exame ultrassonográfico é uma técnica de diagnóstico não invasiva, inócua e 

normalmente de fácil acesso a clínicas veterinárias. Na maioria das vezes, para a realização 

desse exame não há necessidade de anestesia ou sedação do paciente. Entretanto, a qualidade 

do procedimento é operador dependente, necessitando, portanto, de qualificação e experiência 

do profissional para a realização e interpretação das imagens ultrassonográficas4,7. 

Trata-se de um método de diagnóstico utilizado rotineiramente na medicina 

veterinária de pequenos animais para avaliação das estruturas abdominais, de acordo com suas 

características anatômicas e ecográficas, fornecendo informações importantes para um 

diagnóstico preciso4.  
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Na medicina, a ultrassonografia mamária é amplamente utilizada na rotina, e tem 

alta sensibilidade na detecção precoce de lesões mamárias, principalmente em mulheres 

jovens3,12. A sensibilidade da ultrassonografia mamária é referida como sendo superior à 

Mamografia em mulheres com mamas pré-menopausa e para mamas densas6,12. A 

ultrassonografia é mais comumente utilizada na rotina da medicina veterinária para a avaliação 

de metástases em abdome e linfonodos; porém técnicas de aplicação da ultrassonografia 

diretamente nas mamas tem sido estudadas55. São poucos os estudos, em veterinária, que 

avaliam a sensibilidade do exame ultrassonográfico de neoplasias mamárias55. 

Para avaliação ultrassonográfica da mama de gatas deve-se utilizar transdutor linear 

multifrequencial (7,5 a 18 MHz), pois a estrutura da glândula é muito superficial56. O emprego 

da alta frequência permite obter elevados valores de resolução axial, lateral e favorecem a 

resolução da escala de cinza, o que é absolutamente indispensável no estudo da mama, em que 

as diversas unidades estruturais apresentam poucas diferenças de densidade6. Para a realização 

do exame, as gatas são posicionadas em decúbito dorsal e deve-se realizar tricotomia de toda a 

região das mamas, para minimizar os artefatos de imagem4. Utiliza-se gel acústico de contato 

entre pele e transdutor e as imagens são obtidas nos planos sagital e transversal3,4. Para uma 

correta avaliação ecográfica das mamas o transdutor deve aplicar a menor pressão possível nos 

tecidos5,57. 

Quando há o acometimento da mama por nódulos, cistos e processos inflamatórios, 

a ecografia torna-se um método complementar para a avaliação da ecogenicidade, 

vascularização e seu índice de resistividade, margem, bordas, parênquima adjacente, atenuação 

acústica, reforço acústico, acometimento do linfonodo regional e visibilidade de 

calcificações3,12,20. Por meio de ultrassonografia com Doppler pode-se avaliar a vascularização 

normal da glândula mamária e, ainda, observar os padrões de vascularização nos casos de 

doenças mamárias, em especial nos casos de neoplasias58.  

O exame ultrassonográfico apresenta limitações quando a dimensão do tumor 

excede o campo de visão do transdutor ou quando a margem posterior de lesões maiores 

apresenta difícil visibilidade, devido à inadequada penetração dos ecos. Sua maior limitação, 

porém, é sua inabilidade de detecção de microcalcificações e a dificuldade em detectar lesões 

menores que 5mm de diâmetro, podendo ocorrer resultados falso-negativos56. 

Estudos sugerem que a ultrassonografia das mamas em modo B e Doppler possa 

auxiliar a diferenciação de tumores malignos e benignos9,12. A característica dos carcinomas 

em desenvolver vasos patológicos, devido à resposta a fatores angiogênicos, levando à 

diminuição da resistência do fluxo sanguíneo intratumoral, permitiu que a hipótese de que o 
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Doppler seria capaz de distinguir lesões malignas de benignas fosse considerada56, porém ainda 

faltam estudos que correlacionem os achados macroscópicos e microscópicos das neoplasias 

com as imagens ultrassonográficas10.  

A angiogênese tumoral tem importante papel no desenvolvimento e extensão de 

massas malignas, já que o crescimento da massa tumoral e a formação de metástase requer a 

formação de novos vasos sanguíneos3,59–61. Portanto, parece razoável que uma técnica que 

permite a avaliação vascular como o doppler ultrassonográfico possa ser utilizada para 

diferenciação de lesões benignas e malignas de mama e, até mesmo, para auxiliar na 

identificação de prognóstico dos tumores12,59,62,63. Porém, é importante lembrar que alguns 

tumores benignos podem ser bastante vascularizados, mas, ainda assim, uma lesão sólida muito 

vascularizada aumenta a suspeita de malignidade da mesma1, pois a vascularização está 

relacionada com a invasividade2,56,61. Estudos demonstram que a detecção de vasos dentro de 

nódulos mamários é um marcador significativo de malignidade59. 

A ultrassonografia com Doppler precisa ser complementada pelo exame ecográfico 

convencional (Modo B) e, desta forma, poderá fornecer uma caracterização mais precisa de 

lesões mamárias59. A ecografia é capaz de avaliar a vascularização tumoral, por meio de 

diversos parâmetros como, mensuração da velocidade máxima do fluxo na sístole e sua média, 

velocidade sistólica mínima, quantificação do número de vasos, soma das velocidades máximas 

dos vasos e sua média, relação entre sístole e diástole máxima e mínima e sua média, médias 

das velocidades e determinação dos índices de resistência e de pulsatilidade e de suas médias56. 

Sugere-se que picos de velocidade sistólica maiores que 20cm/s são característicos de 

malignidade em humanos e cães. Mas não há na literatura indicadores para velocidade mínima, 

índices de resistibilidade  e pulsatibilidade, que possam auxiliar no diagnóstico de tumores em 

gatas10. 

Todavia, em humanos, a dopplervelocimetria colorida, associada à ultrassonografia 

convencional, tem mostrado alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico dos tumores 

mamários, embora haja discordâncias. A sensibilidade do método em diferenciar tumores 

benignos de malignos em mulheres varia entre 91% a 95%, com especificidade de 89% a 97% 

e acurácia de 90%56,64. A mudança na vascularização detectada pelo exame Doppler pode ser 

também um indicador de regressão do tumor, oferecendo informações adicionais no estudo da 

evolução dos tumores mamários12,56,64. 

Um estudo avaliou a resposta tumoral em mulheres, após tratamento quimioterápico 

instituído para tratamento de neoplasias mamárias, utilizando avaliação clínica, 

ultrassonografia convencional, dopplervelocimetria e mamografia. Concluiu-se que a 
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dopplervelocimetria associada à ultrassonografia pode ser útil na avaliação da resposta à 

quimioterapia. Neste estudo, a dopplervelocimetria demonstrou que houve aumento do fluxo 

vascular nos casos com resposta ausente a quimioterapia, sugerindo que a maior angiogênese 

nos tumores pode ser um fator associado a pior resposta ao tratamento quimioterápico64. 

Os nódulos mamários sólidos são avaliados na ecografia pela sua forma, margens, 

ecogenicidade, orientação em relação à pele, reforço acústico posterior ou sombra acústica 

posterior, interface e tamanho6. 

O principal desafio na ultrassonografia mamária é a diferenciação das alterações 

benignas e malignas. As lesões benignas são descritas, em mulheres, normalmente como bem 

diferenciadas dos tecidos adjacentes, com margens bem definidas e forma circular ou oval 

podendo ter ou não lobulações e, normalmente, são massas móveis e compressíveis, com 

parênquima anecóico e uniforme1,5,12. Lesões malignas são caracterizadas por margens pouco 

definidas e bordos irregulares, margens angulares, microlobulações, marcada 

hipoecogenicidade, reforço posterior e uma desordem na arquitetura do tecido. As massas são 

normalmente imóveis e incompressíveis, com padrão ecogênico heterogêneo2,3,5,12. 

A heterogeneidade dos ecos internos, contornos irregulares, bordas pouco nítidas, 

contraste mais nítido com o parênquima adjacente, atenuação acústica posterior, espessamento 

ou retração da pele, distorção arquitetural adjacente ao nódulo, espiculações e visibilidade de 

calcificações são considerados critérios sugestivos de malignidade56. Os vasos sanguíneos de 

tumores malignos normalmente são caracterizados por sua irregularidade, presença de 

estenoses, oclusões, variações de calibre e presença de shunts3,20,57,60.  

A presença de ecogenicidade heterogênea é indicativo de malignidade para as 

neoplasias mamárias, porém sugere-se que heterogeneidade em tumores benignos, 

esteja relacionada a tipos de neoplasias mistas que possuem em sua constituição elementos 

como ossos, cartilagens e/ou gorduras. Tumores malignos normalmente apresentam 

fatores que direcionam ao diagnóstico de malignidade, mas a ausência desses não exclui essa 

característica. Portanto, pode-se visibilizar ecogenicidade homogênea no parênquima de 

neoplasias mamárias malignas10. 

A avaliação dos linfonodos é realizada também na tentativa de detectar alterações 

que contribuam para diferenciação de características benignas e malignas. Por meio do exame 

ultrassonográfico em modo B é possível avaliar a arquitetura, dimensões, contorno e 

ecogenicidade dos linfonodos. O exame em modo Doppler irá avaliar a distribuição vascular 

do linfonodo, que, quando presente, é classificada em hilar, periférica ou mista, e quanto à 

quantidade de vasos é classificada em pequena, moderada ou elevada. A condição do linfonodo 
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é um importante fator prognóstico, especialmente em casos de neoplasias, ajuda a monitorar a 

progressão da doença e a resposta ao tratamento65,66. 

Vários estudos tem sido realizados a fim de encontrar características ecográficas 

que ajudem na distinção de tumores malignos e benignos na medicina veterinária, mas apesar 

de serem observadas muitas diferenças entre os tipos neoplásicos, os dados ainda não se 

revelaram estatisticamente significativos15,65. A maioria desses estudos é realizada com tumores 

mamários de cadelas e tumores induzidos em ratas. Há poucos relatos de estudos na espécie 

felina9. 

Em estudos realizados com neoplasias mamárias em cadelas avaliou-se a 

sensibilidade do exame ultrassonográfico convencional e em modo Doppler, na tentativa de 

diferenciação desses tumores. A ultrassonografia convencional não apresentou correlação entre 

regularidade, ecogenicidade e achados ultrassonográficos, com os grupos experimentais de 

neoplasias benignas e malignas. Ao modo Doppler em cores não houve significância entre 

presença de vascularização e sua característica entre grupos. Ao modo Doppler Power as 

médias diferiram para velocidade máxima de 28,71cm/s em tumores malignos e 19,91cm/s em 

benignos. Para velocidade mínima, índice de resistividade e índice de pulsatibilidade não houve 

diferença.  Os autores concluíram que o modo Doppler pode auxiliar no diagnóstico de tumores 

mamários em cadelas, de acordo com a malignidade10.   

Um estudo ultrassonográfico associado à elastografia foi realizado com duas gatas 

com neoplasia mamária e observou-se heterogeneidade nos parênquimas tumorais, margens 

regulares e não invasivas, presença de neovascularização e índices vasculares elevados, 

indicando malignidade do tecido tumoral, o que pôde ser confirmado após o tratamento 

cirúrgico indicado, mastectomia radical e exame histopatológico, em que os tumores foram 

classificados em carcinoma cribiforme, e carcinoma tubular9. Os achados deste estudo estão de 

acordo com a literatura em humanos e cães10.  

Espera-se que a utilização da ultrassonografia para avaliação de neoplasias 

mamárias em gatas possa promover um diagnóstico mais preciso, precoce e seguro e, 

principalmente, menos invasivo destas lesões, favorecendo um manejo rápido e adequado a 

cada paciente4,9, tornando possível a diferenciação ecográfica de inflamações e infecções67, e 

de lesões benignas e malignas2,4,5,9,10,55,56. 

Além disso, a continuidade de pesquisas com exames ultrassonográficos das 

glândulas mamárias de pequenos animais é de grande importância, pois serve também de 

modelo para estudos de câncer de mama em mulheres, devido a vários aspectos de semelhança 

no comportamento neoplásico entre as espécies68. 
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Justamente devido à semelhança entre espécies, sugere-se que o exame 

ultrassonográfico pode ser interpretado pela categorização do método BI-RADS® 

e o LÉXICO BI-RADS® para detectar e distinguir as alterações benignas das 

malignas em humanos. O método foi testado em cães e provou ser um indicador de malignidade 

com 90% sensibilidade e 82,8% especificidade3,68. 

O BI-RADS® (Breast Imaging and Reporting Data System) é um protocolo de 

classificação e padronização dos laudos de exames de imagem de mama em mulheres, 

desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia. O Léxico BI-RADS® é descrito por 

diversos autores na medicina como uma linguagem unificada de comunicação ultrassonográfica 

e de investigação, visando evitar ambiguidade na comunicação e na interpretação do laudo 

ultrassonográfico. Descreve todas as alterações mamárias encontradas3,69.    

Os parâmetros ultrassonográficos avaliados por esta técnica são o tamanho das 

lesões e forma (redonda, irregular ou oval), orientação em relação a linha de base (paralela ou 

não), margens (circunscrita ou não circunscrita), limite da lesão com tecido circunjacente (halo 

ou interface abrupta), padrão de ecogenicidade (isoecóico, anecóico, hipoecóico e hiperecóico 

ou complexo), característica acústica posterior (ausente, reforço, sombra ou padrão 

combinado), tecido circunjacente (edema, distorção arquitetural, espessamento, retração ou 

irregularidade da pele), e presença de calcificação – macrocalcificação (˃5mm) no interior ou 

fora das lesões69. 

A padronização realizada por meio da utilização destes métodos melhora a 

comunicação entre profissionais da área e, principalmente, diminui o número de laudos 

inconclusivos, diminuindo o caráter subjetivo da interpretação dos achados 

ultrassonográficos64. A medicina veterinária ainda não atingiu os mesmos resultados que a 

medicina humana devido à falta de estudos específicos, treinamento, e pesquisas neste setor. 

Ainda serão necessários muitos estudos com gatas, para melhoria na obtenção das 

imagens, e padronização da técnica nesta espécie. Em cadelas, as pesquisas estão se 

desenvolvendo com um pouco mais de facilidade, devido à alta casuística de neoplasias 

mamárias na rotina clínica. Em gatas a casuística na rotina clínica ainda é menor, porém a 

importância da introdução deste exame na rotina se deve à agressividade e rapidez com que as 

neoplasias se desenvolvem nesta espécie, e à necessidade de prevenção.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Descrever as características ultrassonográficas dos linfonodos, axilares e inguinais, 

e do tecido mamário em gatas domésticas com mamas hígidas e com tumores mamários.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliação clínica e coleta de dados epidemiológicos em todos os animais; 

- Realizar ultrassonografia mamária em modo B e em região de linfonodos axilares 

e inguinais superficiais; 

- Realizar ultrassonografia mamária em modo B em cadeia mamária com presença 

de tumores (únicos ou múltiplos) e em região de linfonodos inguinais superficiais das gatas 

com tumores mamários; 

- Descrever o protocolo de realização da ultrassonografia mamária; 

- Descrever o padrão ultrassonográfico das cadeias mamárias hígidas e com tumores 

mamários; 

- Comparar os dados epidemiológicos de avaliação clínica e imagens 

ultrassonográficas de gatas com cadeia mamária hígida e gatas com tumores mamários. 
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CAPÍTULO 2 – PROTOCOLO DE VARREDURA ULTRASSONOGRÁFICO DE 

MAMAS HÍGIDAS E COM TUMORES DE GATAS 

 

ULTRASONOGRAPHIC SCREENING PROTOCOL OF HEALTHY MAMMAS AND 

MAMMAS WITH TUMORS OF FEMALE CATS 

 

Resumo 

A ultrassonografia mamária tem sido estudada como método de avaliação em mamas normais 

e com presença de tumores mamários em diversas espécies. O objetivo deste estudo é descrever 

o protocolo de varredura ultrassonográfica em modo B e Doppler em gatas hígidas e gatas 

apresentando tumores mamários. As avaliações ultrassonográficas foram realizadas em dois 

grupos de animais vivos. O grupo 1 (G1) composto por 22 gatas adultas, fêmeas, hígidas e sem 

alterações em cadeia mamária e o grupo 2 (G2) com 10 gatas adultas apresentando tumores 

mamários. No G1 foram analisadas gatas de 10 meses a 9 anos de idade (média = 3,72 anos), 

63,64% eram castradas e 31,82% do total de gatas já haviam sido submetidas à aplicação de 

progestágenos. No G2 foram analisadas gatas de 2 a 12 anos de idade (média = 7,4 anos) em 

que 100% das gatas já haviam sido submetidas à aplicação de progestágenos e 70% não eram 

castradas quando se notou as alterações mamárias. As imagens ultrassonográficas descrevem a 

estrutura mamária nos dois grupos, em modo B e Doppler, evidenciando as diferenças entre os 

grupos, porém estudos mais aprofundados serão necessários para evolução no conhecimento 

das características ultrassonográficas em diferentes tumores de mama.  

Palavras-Chave: Aspectos ultrassonográficos, Neoplasia mamária, Oncologia 

 

Abstract 

The mammary ultrasound has been studied as a method of normal mammary evaluation and 

mammary tumors evaluation in many species. The objective of this study is to describe the 

protocol of ultrasound scanning in B mode and Doppler in healthy female cats and cats 

presenting mammary tumors. Ultrasonographic evaluations were performed in two groups of 

live animals. Group 1 (G1) consisted of 22 adult female cats, healthy and without alterations in 

the mammary chain and group 2 (G2) with 10 adult cats presenting mammary tumors. In the 

G1, cats from 10 months to 9 years of age (mean age = 3.72 years) were analyzed, 63.64% were 

castrated and 31.82% of the total cats had already been submitted to progestogens. In G2, cats 

from 2 to 12 years of age (mean age = 7.4 years) were analyzed and 100% of the cats had 

already undergone the application of progestogens and 70% were not castrated when the 

mammary alterations were noticed. The ultrasonographic images describe the mammary 

structure of both groups, in B mode and Doppler, showing the differences between the groups, 

though deeper studies will be needed for ultrasound characteristics knowledge evolution in 

different mammary tumors. 

Keywords: Mammary neoplasm, Oncology, Ultrasonographic aspects  
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INTRODUÇÃO 

Na medicina veterinária, as neoplasias tem sido identificadas como uma das 

principais causas de mortalidade dos animais de companhia e ocorrem, predominantemente, na 

velhice, pois a probabilidade de ocorrer uma divisão celular aberrante aumenta e os mecanismos 

imunitários responsáveis pela detecção e eliminação de células aberrantes tornam-se menos 

eficazes1. Os felinos domésticos são acometidos principalmente por neoplasias cutâneas, 

linfomas e neoplasias mamárias. A neoplasia mamária é a terceira mais frequente nestes 

animais, representada por 17% do total de neoplasias nas gatas e 12% do total, quando 

considerados felinos de ambos os sexos2–6.  

Nas gatas, a glândula mamária mais afetada por neoplasias ainda não foi bem 

definida e os estudos são bastante divergentes quanto a este aspecto7–9, mas sabe-se que 

normalmente os tumores mamários apresentam-se como massas firmes, nodulares, únicas ou 

múltiplas10. O exame ultrassonográfico da glândula mamária fornece informações sobre o 

parênquima glandular normal, porém esse padrão pode apresentar variações de ecogenicidade 

devido à ação hormonal como, por exemplo, na gestação e lactação7–9.  

A ultrassonografia é o procedimento padrão para a imagem da mama de mulheres 

devido ao rápido avanço tecnológico, e é indicada para a diferenciação de nódulos sólidos e 

císticos detectados por meio de mamografia, avaliação de nódulos palpáveis em pacientes 

jovens, gestantes e lactantes. Esse é o exame, geralmente, de eleição inicial para essas pacientes, 

pela ausência de radiação ionizante e alta densidade das mamas7,11–15. 

Existem poucos estudos para avaliação ultrassonográfica das glândulas mamárias 

dos felinos, e este exame não faz parte da rotina clínica de pequenos animais. Além disso, a 

ultrassonografia de estruturas superficiais como os ductos mamários e linfonodos são de difícil 

visualização mesmo utilizando transdutores de alta frequência. Objetivamos com este projeto 

descrever o protocolo de varredura ultrassonográfica em modo B da cadeia mamária normal e 

linfonodos regionais (axilares e inguinais superficiais), descrever e comparar as características 

ultrassonográficas das cadeias mamárias normais e com presença de tumores de mama palpáveis e 

dos linfonodos regionais.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Este estudo é parte de um projeto de pesquisa integrado e foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética de Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG) sob 

o protocolo número 076/17 (Anexo 1). 

Delineamento experimental 

Os dados clínicos e epidemiológicos foram colhidos de 36 gatas por meio de 

questionário que incluía os quesitos raça, idade, peso, idade do primeiro ciclo estral e o exame 

clínico das mamas realizado por meio de palpação e análise visual da cadeia mamária. Foram 

excluídas do estudo ultrassonográfico as gatas com peso menor que 2kg, com idade inferior a 

10 meses, e gatas que não permitiram a contenção manual para a realização do exame 

ultrassonográfico completo. No total foram excluídas quatro gatas.  

Considerou-se um n=32 gatas nas quais as avaliações ultrassonográficas foram 

realizadas. As gatas foram divididas em dois grupos. O grupo 1 (G1) composto por 22 gatas 

adultas e sem alterações em cadeia mamária e o grupo 2 (G2) com 10 gatas adultas apresentando 

alterações mamárias tumorais palpáveis. Estes animais foram provenientes da rotina do 

Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e 

de clínica particular da cidade de Rio Verde - GO. 

Além de ser submetido ao estudo ultrassonográfico, as gatas do grupo 1 também 

foram submetidas a ultrassonografia abdominal em contrapartida pela participação no estudo e 

as gatas do grupo 2 foram submetidas a radiografias de tórax e ultrassonografia abdominal, para 

pesquisa de possíveis lesões metastáticas. 

Na avaliação ultrassonográfica utilizou-se aparelho ultrassonográfico SonoScape 

S6 Portable Ultrasound (SonoScape Medical Corporation) com transdutor linear em frequência 

de 15 MHz, nas gatas do Grupo 1, e aparelho My Lab™ Vet 30 (The Esaote Group, Genova, 

Italy) com transdutor linear em frequência de 15MHz, nas gatas do Grupo 2. Os animais 

permaneceram posicionados em decúbito dorsal com os cotovelos flexionados após a tricotomia 

com lâmina nº 40 da região a ser avaliada. 

Optou-se por avaliar todas as mamas bilateralmente, por meio de ultrassonografia 

em modo B e Doppler, pois as mamas mais acometidas por neoformações ainda não estão bem 

definidas. Realizou-se estudo ultrassonográfico de cada mama individualmente e também dos 

linfonodos axilares e inguinais superficiais. As imagens foram obtidas em planos longitudinais 
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e transversais, estudadas e comparadas de acordo com cada grupo. Nos dois grupos as mamas 

e linfonodos foram avaliados segundo as descrições de estudos ultrassonográficos em cadelas16–

19 e gatas9. 

No G1 avaliou-se as mamas de acordo com sua espessura, ecotextura, 

ecogenicidade, margens, presença ou ausência de ductos e vascularização. Os linfonodos 

axilares e inguinais foram avaliados quanto ao formato, tamanho, margens, ecotextura, 

ecogenicidade e vascularização. Os achados ultrassonográficos foram comparados com os 

dados de cada animal como idade, peso, número de gestações, fase do ciclo estral (segundo 

informações dos tutores), se submetida ou não ao uso de progestágenos e a ovariohisterectomia. 

No G2 avaliou-se as mamas alteradas, aumentadas de volume, macroscopicamente, 

quanto ao tamanho dos nódulos, ecotextura, ecogenicidade, margens, ductos e vascularização. 

Os linfonodos inguinais também foram avaliados quanto ao tamanho, ecotextura, 

ecogenicidade, margens e vascularização e classificados como suspeitos ou não para lesões 

metastáticas regionais. Estas pacientes ainda foram submetidas a radiografia de tórax e 

ultrassonografia abdominal, na mesma data da avaliação mamária, para identificação de 

metástases a distância. Os dados foram tabulados e os achados de todos os exames comparados 

com os dados das gatas avaliadas. Foi realizada análise estatística por meio de cálculos de 

frequência e comparação de médias por teste T de Student, em software Excel em pacote 

Microsoft Office Professional Plus 2016. 

RESULTADOS 

Gatas com mamas hígidas (G1) 

No G1 (n=22) foram analisadas gatas de 10 meses a 9 anos de idade (Média = 3,72 

anos), com pesos variando de 2,1kg a 4,1kg (Média = 3,62kg). Das gatas avaliadas 63,64% 

(n=14) eram castradas, e a idade de realização da ovariohisterectomia informada foi em média 

aos 11,76 meses. A aplicação de progestágenos foi informada em 31,82% das gatas avaliadas 

(n=7) e a gestação em 22,73% (n=5) independente do uso de progestágenos. Das 36,36% (n=8) 

de gatas inteiras duas estavam em anestro, uma em estro e cinco em diestro. 

Em relação ao número de mamas, 20 gatas apresentaram quatro pares, uma gata 

apresentou cinco pares e uma gata apresentou uma mama extranumerária unilateral. No estudo 

ultrassonográfico foi realizada medida ventrodorsal do tecido mamário (espessura), sendo 
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observado a presença de ductos mamários em 10% das avaliações. Na figura 1 está representado 

o gráfico com as médias das espessuras das mamas avaliadas. 

 

FIGURA 1 – Gráfico de espessura média das mamas analisadas no estudo 

  
M Dir Extra = mama direita supranumerária; M Esq Extra = mama esquerda supranumerária; 

M1 Dir = mama torácica cranial direita; M1 Esq = mama torácica cranial esquerda; M2 Dir = 

mama torácica caudal direita; M2 Esq = mama torácica caudal esquerda; M3 Dir = mama 

abdominal cranial direita; M3 Esq = mama abdominal cranial esquerda; M4 Dir = mama 

abdominal caudal direita; M4 Esq = mama abdominal caudal esquerda. 

 

Quanto a ecotextura, as mamas foram classificadas em homogênea (95%) e 

heterogênea (5%), quanto a ecogenicidade em hipoecóicas (75%) e isoecóicas (25%). As 

mamas consideradas isoecóicas eram de difícil visualização, com margens sutis, e tecido pouco 

diferenciado do adjacente (FIGURA 2).  

 

 
FIGURA 2 – Imagem ultrassonográfica de mamas hígidas. Tecidos mamários 

(entre cursores) de gata em anestro (A e B), homogêneo, 

hipoecóico, com margens bem definidas (A) e homogêneo, 

isoecogênico, com margens sutis (B). Tecido mamário 

heterogêneo com ecogenicidade aumentada e presença de 

ductos mamários anecogênicos de gata no estro (C) e tecido 

mamário homogêneo, hipoecogênico com presença de ductos de 

gata em terço final de gestação (D). 
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Os linfonodos acessados por meio da ultrassonografia no G1 foram o axilar 

esquerdo (LAE), axilar direito (LAD), inguinal esquerdo (LIE) e inguinal direito (LID). Os 

linfonodos inguinais apresentaram formato ovalado, e as medidas variaram de 4,17mm a 

16,23mm de largura (comprimento) e 1,55mm a 8,57mm de altura (espessura). Os linfonodos 

axilares apresentaram-se mais alongados, o formato variou de ovóide a achatado mas com 

margens bem definidas e tecido bem diferenciável do tecido adjacente. O tamanho dos 

linfonodos axilares variou de 4,41mm a 17,83mm de largura, e 1,45mm a 4,70mm de altura. A 

Tabela 1 apresenta a média de tamanho dos linfonodos deste grupo. 

 

TABELA 1 – Medidas dos linfonodos adjacentes à cadeia mamária.  

Medida (mm) Cálculo 
Linfonodo Axilar Linfonodo Inguinal 

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Comprimento / 
largura  

Média ± DP 11,05 ± 3,15 10,47 ± 3,23 7,77 ± 3,41 7,63 ± 2,15 

Mínimo 4,41 6,76 4,41 4,17 

Máximo 15,93 17,83 16,23 12,93 

P 0,72 0,96 

Altura / espessura  

Média ± DP 3,43 ± 0,93 2,85 ± 0,68 3,31 ± 1,56 3,18 ± 1,16 

Mínimo 2,18 1,45 1,65 1,55 

Máximo 4,7 3,92 8,57 5,39 

P 0,08 0,66 

Teste T de comparação entre médias. 

 

O aspecto ultrassonográfico em 100% dos linfonodos (axilares e inguinais) foi 

homogêneo, com margens bem definidas e vascularização hilar. Quanto a ecogenicidade em 

65% dos linfonodos foi observado parênquima hipoecóico com marcação hiperecogênica 

central, em 33% o parênquima foi hipoecóico sem marcação ecogênica central (FIGURA 3) e 

em 2% o tecido apresentou-se isoecóico com marcação hiperecogênica central. 

 

 
FIGURA 3 – Linfonodos mamários da gata com mama hígida. Linfonodo 

axilar (A) e inguinal (B) de formato ovoide, textura 

homogênea, hipoecogenicidade, sem marcação 

hiperecogênica (A) e com marcação de hilo hiperecogênico 

bem definido (B).  
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Gatas com tumor de mama (G2) 

No G2 (n=10) foram analisadas gatas de 2 a 12 anos de idade (média de 7,4 anos). 

Das gatas avaliadas 70% (n=7) não eram castradas. No G2 100% das gatas haviam sido 

submetidas à aplicação de progestágenos e 60% delas faziam aplicação regular até o momento 

da manifestação dos tumores mamários. A gestação foi informada em 50% do total (n=5) das 

gatas. Nove gatas apresentaram quatro pares de mamas, uma gata apresentou cinco pares de 

mamas. Do total de mamas analisadas 31,25% apresentaram presença de ductos mamários 

durante o exame ultrassonográfico.  

À palpação foram observados tumores de diferentes texturas, desde muito macios 

a muito firmes e aderidos a tecidos adjacentes. Ao exame ultrassonográfico (FIGURA 4), os 

tumores apresentaram ecotextura homogênea (54,17%), e heterogênea (45,83%). Quanto a 

ecogenicidade foram observados tumores hipoecóicos (95,83%) e anecóicos (4,17%). Em 

relação as margens 52,08% das mamas alteradas apresentaram margem regular, bem 

delimitada, enquanto 47,92% apresentaram margens irregulares e de difícil delimitação. Ductos 

mamários foram observados em 33,33% do parênquima. As mamas apresentaram múltiplos 

nódulos (11,12%), reforço acústico posterior (55,56%), sombra acústica posterior (11,12%), 

sedimentação intratumoral (38,90%) e vacuolizações intratumorais (33,34%). 

 

 
FIGURA 4 – Imagens ultrassonográficas de diferentes tumores mamários em gatas. 

A: Tumor mamário (entre cursores) hipoecogênico, com margens mal 

definidas, bordos irregulares, e marcações de reforço acústico 

posterior (setas). B: Tumor mamário (entre cursores) heterogêneo de 
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contorno irregular, bordas pouco nítidas, presença de várias 

lobulações. C: Tumor mamário (entre cursores) anecogênico, de 

margens e definidas, com sedimento intratumoral hipoecogênico, 

formador de reforço acústico posterior (setas). D: Tumor mamário 

(entre cursores), anecogênico, com margens definidas, presença de 

sedimento hipoecogênico, e formação de sombra acústica (setas). 

 

O modo Doppler (FIGURA 5) foi empregado para avaliar a vascularização dos 

tumores e foram observados vasos tortuosos (70%), vascularização periférica (20%), 

vascularização periférica associada a hilar (30%), vascularização periférica associada a 

intratumoral (20%), vascularização periférica associada aos tipos hilar e intratumoral (20%). 

Apenas 10% das lesões mamárias não apresentaram alterações ultrassonográficas da 

vasculatura.  

 

 
FIGURA 5 – Imagens ultrassonográficas em modo Doppler em diferentes tumores 

mamários. A: Tumor mamário heterogêneo, apresentando 

vascularização intratumoral. B: Tumor homogêneo, apresentando 

vascularização periférica. 

 

Os linfonodos inguinais (LID e LIE) também foram estudados em todas as 

pacientes do G2. Em relação ao formato, 57,14% dos linfonodos foram classificados como de 

formato ovalado, 28,57% de formato arredondado, 14,29% apresentaram formato ovalado, mas 

com presença de lobos facilmente identificáveis. Somente 7,50% dos linfonodos apresentaram 

linha hiperecogênica central bem delimitada. As medidas variaram de 7,2mm a 11,7mm na 

largura, e 3,2mm a 6,1mm na altura (TABELA 2).  

 



36 
 

TABELA 2 - Medidas dos linfonodos inguinais superficiais em gatas com tumores mamários.  

Medida (mm) Cálculo 
Linfonodo inguinal 

Direito Esquerdo 

Comprimento / largura  

Média ± DP 9,83 ± 0,20 8,43 ± 0,11 

Mínimo 7,6 7,2 

Máximo 11,7 9,2 

P 0,66 

Altura / espessura  

Média ± DP 4,63 ± 011 3,7 ± 0,09 

Mínimo 3,5 3,2 

Máximo 6,1 4,7 

P 0,37 

Teste T de comparação entre médias. 

O aspecto ultrassonográfico em 85,71% dos linfonodos foi homogêneo e em 

14,29% foi observado parênquima heterogêneo. Quanto a ecogenicidade, 85,71% dos 

linfonodos apresentaram-se hipoecóicos e 14,29% hiperecóicos. Em relação as margens, 

85,71% dos linfonodos apresentaram margens regulares e bem definidas, com vascularização 

discreta e predominantemente hilar (FIGURA 6), e 14,29% com margens irregulares e de difícil 

identificação, vascularização aumentada hilar e periférica.  

 

 
FIGURA 6 – Imagem ultrassonográfica em modo B de linfonodos de uma gata com 

neoplasia mamária. A: Linfonodo inguinal superficial esquerdo (entre 

cursores) de formato ovalado, hipoecogênico, homogêneo, com 

marcação de hilo hiperecogênico central. B: Linfonodo inguinal 

superficial direito (entre cursores) de formato arredondado, 

heterogêneo, sem marcação de hilo hiperecogênico. 

 

A ultrassonografia abdominal de 40% das pacientes foi considerada sem alterações. 

Alterações não tumorais (esplenomegalia, lama biliar, sedimento urinário, cistos renais, 

hidronefrose) foram observadas em 50% das gatas. Em um animal (10%) lesões tumorais 

secundárias à doença mamária foram observadas em fígado, baço e linfonodos abdominais. A 

radiografia de tórax não apresentou alterações dignas de nota em 70% das pacientes, em 20% 

o estudo radiográfico auxiliou no diagnóstico de doenças independentes às alterações mamárias 
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(não metastáticas) e em uma gata (10%) observou-se nódulos pulmonares caracterizados por 

padrão pulmonar intersticial miliar.  

Comparação G1 x G2 

Na pesquisa realizada, do total de 32 gatas avaliadas, considerando-se os dois 

grupos, 29 gatas apresentaram quatro pares de mamas, duas gatas apresentaram cinco pares de 

mamas e uma gata apresentou uma mama supranumerária unilateral. Nota-se que no G2 as gatas 

(30%) foram castradas após dois anos de idade, período superior ao das gatas do G1, que foram 

castradas em média aos 11,7 meses, nas informações comparativas dos dois grupos estudados 

(QUADRO 1). 

 

QUADRO 1 – Comparativo entre as variáveis analisadas nos grupos de gatas sem tumores 

mamários (n=22) e com tumores mamários (n=10)  

Variáveis analisadas 

Grupos 

Sem 
neoplasia  

(%) 

Com 
neoplasia  

(%) 

Aspectos reprodutivos 

Ovariohisterectomizadas 63,64 30,00 

Progestágenos 31,82 100,00 

Gestações 22,73 50,00 

Exame 
ultrassonográfico 

Ecogenicidade 
e ecotextura 
das mamas 

Homogênea 95,00 54,17 

Heterogênea 5,00 45,83 

Hipoecóica 75,00 95,83 

Isoecóica 25,00 0 

Anecóica 0 4,17 

Ductos 
mamários 

Presente 10,00 31,25 

Ausente 90,00 68,75 

Linfonodos 

Ovalado 100,00 57,14 

Arredondado 0 28,57 

Lobulado 0 14,29 

Homogêneo 100,00 85,71 

Heterogêneo 0 14,29 

Hipoecóico 98,00 85,71 

Hiperecóico 0 14,29 

Isoecóico 2,00 0 

Marcação Hiperecogênica Central 67,00 7,50 

Margem Regular 100,00 85,71 

Margem Irregular 0 14,29 

Vascularização Normal 100,00 85,71 

Vascularização Aumentada 0 14,29 
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No estudo ultrassonográfico observou-se que a espessura média das mamas das 

gatas do G1 variou de 0,34mm a 11,16mm conforme a fase do ciclo estral. Durante o anestro a 

espessura média das mamas foi de 1,03mm, no estro a espessura média foi de 2,82mm, e no 

diestro, quando fora da fase de lactação foi de 1,60mm, e durante a lactação a espessura média 

aumentou para 7,55mm, sendo a fase em que as mamas atingem sua maior espessura. Todavia, 

a espessura das mamas das gatas com lesões tumorais (G2) variou de 1,1mm a 100mm, 

mantendo média de 13mm. 

Das gatas do G2 80% apresentaram lesões em mais de uma mama no momento do 

diagnóstico. Somente 14% de todas as lesões encontradas foram nas mamas torácicas craniais 

(M1 direita = 7% e M1 esquerda = 7%), 24% do total de lesões ocorreram nas mamas torácicas 

caudais (M2 direita = 10% e M2 esquerda = 14%). O acometimento de mamas abdominais 

craniais perfaz 24% do total sendo M3 direita = 17% e M3 esquerda = 7%, enquanto as mamas 

abdominais caudais acometidas perfazem 31% do total, sendo M4 direita = 14% e M4 esquerda 

= 17%. Uma paciente deste grupo apresentou um par de mamas extras em localização inguinal, 

o qual também foi acometido por lesões tumorais, perfazendo 6 % do total (M5 direita = 3% e 

M5 esquerda = 3%). Logo, de acordo com o estudo realizado há maior probabilidade de 

acometimento tumoral em mamas abdominais, que corresponderam a 61% de todos os achados, 

contra 38% de achados em mamas torácicas. 

Em 91% (n=29) das gatas foi observado um linfonodo realizando a drenagem axilar 

de cada lado, assim como um linfonodo realizando a drenagem inguinal de cada lado. Porém 

duas gatas apresentaram linfonodos acessórios, em que mais de um linfonodo drenava a cadeia 

mamária de cada lado. Uma gata apresentou dois linfonodos presentes na região inguinal do 

lado direito e dois linfonodos na região inguinal do lado esquerdo e uma outra gata apresentou 

dois linfonodos na drenagem axilar do lado esquerdo (FIGURA 7). 

 
FIGURA 7 – Imagem ultrassonográfica de linfonodos 

de gata hígida. Observa-se dois 

linfonodos (entre cursores) em região de 

linfonodo axilar esquerdo. 
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No G1 a vascularização mamária foi observada apenas durante a lactação, sendo 

caracterizada por visualização de vascularização intraglandular, entremeada aos ductos 

mamários, e aumento no calibre da artéria epigástrica superficial caudal na região adjacente ao 

linfonodo inguinal. No G2 observou-se diferentes tipos de vascularização permeando as lesões 

tumorais. Alguns tumores não apresentaram vascularização visível ao exame Doppler, outros 

apresentaram neovascularização e vasos de diferentes calibres e de trajeto tortuoso (FIGURA 

8). 

 

 
FIGURA 8 – Imagens ultrassonográficas em modo Doppler evidenciando 

vascularização de mamas hígidas e com neoplasia. A: Tecido 

mamário hígido (entre cursores) no período de lactação, 

apresentando textura heterogênea, hipoecogenicidade e 

presença de ductos mamários (seta), e vascularização 

intramamária discreta (em vermelho e azul). B: 

Vascularização adjacente à cadeia mamária em período de 

lactação, mostrando artéria epigástrica superficial esquerda, 

com fluxo sanguíneo bem definido (em azul). C: Mama com 

presença de tumor mamário (entre cursores), de tecido 

heterogêneo, com presença de vacuolização (setas), 

vascularização periférica (em azul e vermelho). D: Tecido 

tumoral heterogêneo, evidenciando vascularização 

intratumoral (em azul e vermelho), com vasos tortuosos. 

 

DISCUSSÃO 

O exame ultrassonográfico padrão das glândulas mamárias apresenta normalmente 

espessura menor que 2mm, podendo aumentar durante estro, gestação e lactação. As mamas 

apresentam padrão hipoecogênico e ecotextura homogênea durante o anestro, podendo 
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apresentar ductos mamários durante o estro e diestro quando em fase gestacional ou de lactação. 

São estes ductos os responsáveis pela  heterogeneidade presente quando as mamas sofrem ações 

hormonais, estando de acordo com o descrito por Payan-Carreira e Martins-Bessa9. 

Os resultados referentes ao G1 foram apresentados primeiro como referência de um 

padrão de normalidade. A presença de mamas extras e supranumerárias foi observada nas gatas 

hígidas e portadoras de tumores mas essa informação não foi encontrada em descrições na 

literatura de gatas, porém em cadelas foi descrito o desenvolvimento de pares de mamas extras 

e mamas supranumerárias não pareadas ocasionalmente4,20.  

Em relação a idade, o acometimento de tumores de mama nas gatas neste estudo foi 

em média aos 7,4 anos de idade, caracterizando acometimento mais precoce que na maioria dos 

estudos publicados, que citam uma média de 10 a 12 anos de idade1,10,21–23. Neste estudo 80% 

das gatas apresentava acometimento neoplásico em múltiplas mamas, concordando com a 

literatura revisada1,2,21,24–26.  

Notou-se maior probabilidade de acometimento tumoral em mamas abdominais, 

que corresponderam a 62% de todos os achados, concordando com estudos consultados que 

encontraram 71,4%1 e 62,96%10 de prevalência em mamas abdominais. Todavia as descrições 

a respeito da relação de probabilidade de acometimento tumoral em cada mama são 

controversas, necessitando de estudos mais aprofundados.  

Comparativamente, foi informado que todas as gatas do grupo G2 receberam 

progestágenos, enquanto apenas 31,82% das gatas hígidas receberam o contraceptivo. Para 

felídeos, diversos métodos contraceptivos reversíveis têm sido utilizados, porém a maioria dos 

protocolos utilizados apresenta baixa eficácia e sobretudo baixa segurança27. O uso de 

progestágenos é relacionado com aparecimento de lesões neoplásicas benignas e 

malignas4,10,27,28, sendo contraindicado para gatas visto que o risco de doenças deve ser 

evitado27. 

Além disso, apenas 30% das gatas do G2 foram submetidas a OSH, e nestas gatas 

não havia presença de ovário remanescente visibilizado no exame ultrassonográfico mas, as 

gatas foram castradas tardiamente, após os 2 anos de idade. A principal forma de contracepção 

indicada é a OSH, que em gatas é segura a partir de seis semanas de idade29. A OSH em gatas 

quando realizada antes de um ano de idade, é capaz de provocar uma redução do risco de 
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desenvolvimento de neoplasias mamárias em até 86% quando comparadas a gatas não 

ovariohisterectomizadas4,23,28–30.  

Das gatas avaliadas no G2, duas apresentavam tumores a distância no momento do 

estudo, e ambas tinham múltiplas mamas acometidas. Uma paciente com tumor primário em 

mama torácica apresentou lesões nodulares em tórax, caracterizadas por lesões pulmonares de 

padrão intersticial miliar, identificadas por meio de estudo radiográfico de tórax. Todavia, o 

resultado de um exame radiográfico normal não é sinônimo de inexistência de lesões 

possivelmente metastáticas. A ultrassonografia abdominal pode mostrar alterações na estrutura 

e morfologia dos órgãos abdominais2. Outra paciente com tumor primário em mama abdominal 

apresentou lesões tumorais secundárias em abdome, caracterizadas por nódulos esplênicos, 

hepáticos e desenvolvimento de vários outros nódulos intra-abdominais. Estima-se que 50% a 

70% das gatas com neoplasias mamárias malignas, que não apresentem sinais de metástases na 

avaliação clínica, ainda irão desenvolver micrometástases, podendo causar a morte do 

animal2,25. 

A presença de linfonodos acessórios em gatas já foi descrita na literatura, sendo que 

estas podem apresentar de 1 a 4 linfonodos realizando a drenagem axilar e inguinal das 

mamas31,32. No exame ultrassonográfico a alteração na arquitetura do linfonodo pode ser 

sugestiva de acometimento neoplásico, principalmente quando há perda da visibilização do hilo 

hiperecogênico central e arredondamento33,34, tais características estiveram presentes 

respectivamente em 92,5% e 28,57% dos linfonodos avaliados no G2, porém o diagnóstico 

conclusivo deve ser realizado por meio de estudos citológicos e histopatológicos destes 

linfonodos e portanto novas pesquisas serão necessárias a fim de estudar essa relação. 

Os linfonodos axilares podem ser identificados realizando-se a varredura em 

direção crânio-lateral as glândulas mamárias torácicas craniais (M1) com o transdutor 

posicionado paralelo ao eixo longo do corpo (plano longitudinal) com discreta inclinação 

medial do transdutor em aproximadamente 10º. Os linfonodos inguinais superficiais das gatas 

são identificáveis em varredura caudo-lateral às glândulas mamárias abdominais caudais (M4) 

com o transdutor posicionado em plano longitudinal com inclinação medial de 10º a 15º 

aproximadamente. O protocolo de varredura da cadeia mamária foi realizado primeiro nos 

planos longitudinais e posteriormente em planos transversais, a partir do linfonodo inguinal 

superficial esquerdo, seguindo para a M4 esquerda, mantendo a direção cranial e a ordem 
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decrescente das mamas (M4, M3, M2, M1) até o linfonodo axilar adjacente, e posteriormente 

realizando-se o mesmo procedimento em lado direito. 

CONCLUSÃO 

É possível avaliar toda a cadeia mamária, linfonodos inguinais superficiais e 

linfonodos axilares no exame ultrassonográfico em modo B, utilizando planos longitudinais e 

transversais nas mamas e em ambos os linfonodos. O exame ultrassonográfico da cadeia 

mamária normal, apresenta espessura menor que 2mm podendo aumentar durante estro, 

gestação e lactação. As mamas normais geralmente são hipoecoicas e de ecotextura homogênea, 

com margens definidas e regulares, podendo apresentar ductos mamários durante o estro e 

diestro quando em fase gestacional ou de lactação. Em cadeias mamárias com presença de 

tumores as mamas aumentam de volume e podem perder a definição e regularidade das 

margens, apresentam ductos mamários com maior frequência, podem ser hipoecoicas ou 

anecoicas, de textura homogênea ou heterogênea. Os linfonodos das cadeias acometidas com 

tumores podem apresentar alterações de tamanho, formato, ecotextura e ecogenicidade.  No 

modo Doppler identifica-se a A. epigástrica superficial caudal e vascularização linfática hilar 

em cadeias mamárias normais, e em gatas portadoras de tumores identifica-se 

neovascularização periférica ou de padrões mistos em tecido mamário, tumoral e de linfonodos. 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As neoplasias mamárias das gatas são agressivas e invasivas localmente. Em razão 

disso, são bastante estudados os aspectos etiológicos, de comportamento e histopatologia desses 

tumores. Entretanto, o uso da ultrassonografia mamária como diagnóstico complementar não 

tem recebido o foco das pesquisas na espécie felina. 

No exame ultrassonográfico das mamas deve-se examinar detalhadamente todo o 

tecido mamário e também os linfonodos regionais. A realização deste exame antes do início do 

tratamento mostra características importantes do comportamento neoplásico, como 

invasividade, presença e quantidade de neovascularização nas mamas, presença ou não de 

lesões possivelmente metastáticas nas outras glândulas mamárias, aspecto, forma e 

vascularização dos linfonodos regionais.  

A disseminação do conhecimento da imagem ultrassonográfica mamária padrão nas 

gatas é importante para propiciar detecção precoce de alterações possivelmente neoplásicas. 

Porém, mais estudos são necessários para a melhor visualização e compreensão da 

ultrassonografia mamária nas gatas, especialmente quando as mamas estão acometidas por 

tumores. A introdução deste exame na rotina da clínica veterinária de pequenos animais poderá 

alterar o manejo dos pacientes e os protocolos de tratamento provendo às gatas uma melhor 

qualidade de vida e possibilitando um melhor prognóstico pela detecção precoce das alterações 

mamárias. 
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ANEXO A – Parecer do CEUA 
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