
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 

             UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANIMAL 

 

 

JÉSSICA RIBEIRO MAGALHÃES 

 

 

 

A RELAÇÃO DA OBESIDADE COM ALTERAÇÕES 

CLÍNICAS E LABORATORIAIS EM CADELAS COM 

CÂNCER DE MAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jataí - GO 

2019



ii 
 

 

 

 



iii 
 

JÉSSICA RIBEIRO MAGALHÃES 

 

 

 

A RELAÇÃO DA OBESIDADE COM ALTERAÇÕES CLÍNICAS E 

LABORATORIAIS EM CADELAS COM CÂNCER DE MAMA. 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Andréia Vitor Couto do Amaral 

 

Co-orientadores: Prof. Dr. Doughlas Regalin 

                                      Prof. Dr. Didier Quevedo Cagnini 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Biociência Animal da Universidade Federal de 
Goiás, Regional Jataí, como pré-requisito 
parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Biociência Animal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jataí - GO 

2019 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a todos que, de alguma forma, 
contribuíram para este trabalho. 



vii 
 

 

Agradecimentos 

 

À minha família por sempre ter estimulado meus estudos, mesmo nos 

momentos mais difíceis. Obrigada por nunca desistirem de mim, por terem sido meu 

alicerce, por me ensinar a ser quem sou hoje. Sem vocês não teria chegado onde 

cheguei. Amo vocês. 

Ao meu amado, Leandro Silva, por compreender a correria da minha vida e 

mesmo assim conseguir caminhar ao meu lado. Obrigada por sonhar e conquistar 

junto comigo nossos objetivos. Obrigada pelo companheirismo e dedicação. Te amo. 

À minha orientadora, Andréia Vitor Couto do Amaral, pela orientação, por ter 

confiado e incentivado esta pesquisa mesmo nos momentos mais difíceis, de dúvidas. 

Obrigada pela paciência, compreensão e ensinamentos. 

Aos meus co-orientadores, Doughlas Regalin e Didier Quevedo, por todo 

auxílio dado ao projeto e por sempre me incentivar a seguir meu objetivo. Obrigada 

pela paciência e dedicação. 

À professora Bruna Ditzel, que mesmo convivendo pouco me incentivou a 

melhorar profissionalmente, principalmente na área de oncologia, mesmo não tendo 

muitos alicerces. Obrigada pelo carinho. 

À pós-graduanda Jéssica Bueno pela parceria, amizade. Que nunca paramos 

de nos superar e nunca esqueçamos que o coração vale mais que tudo, sendo sempre 

humildes e perseverantes em atingir nossos objetivos. 

À equipe do Hospital Veterinário da UFG – Regional Jataí, pela paciência, 

dedicação, apoio. Obrigada pelo auxílio em todas as fases da pesquisa, das mais 

simples as mais complicadas. Obrigada em especial a Laura Luz, Patricia Rosa, 

Karissa Andrade, Cristiane Gonçalves, Leuton Scharles Bonfim, Camila Franco, 

Francyelle Martins, vocês são nota mil. Cada um com um coração maior que o outro. 

Nunca vou esquecer o que fizeram por mim. 

Aos meus colegas de trabalho, principalmente a Jacqueline Rodrigues e a 

Tracy Martina, que tanto colaboraram com esta pesquisa. Obrigada pelo carinho, 

amizade e aprendizado. 



viii 
 

Ao programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí, por ter proporcionado este momento de aprendizado 

e evolução para minha carreira profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RESUMO 

Atualmente, tem-se estudado a predisposição de cadelas obesas ao desenvolvimento 
tumoral. Em mulheres, sabe-se que a obesidade pode estar associada ao 
aparecimento de tumores de mama. Nos animais de companhia esse dado ainda é 
escasso, principalmente associando a clínica da paciente com achados laboratoriais 
e histológicos. Este trabalho objetivou avaliar os aspectos clínicos e laboratoriais de 
cadelas com neoplasia mamária, investigando se possuem relação com a obesidade. 
Foram estudados quatro grupos de cadelas, castradas ou inteiras, divididos em: (G1) 
cadelas sem tumor de mama e escore de condição corporal normal (ECC), (G2) 
cadelas sem tumor de mama e obesas, (G3) cadelas com tumor de mama e ECC 
normal, (G4) cadelas com tumor de mama e obesas. Foram avaliados o Escore de 
Condição Corporal (ECC), Índice de Massa Corporal Canina (IMCC) hemograma, 
glicose, colesterol total, triglicerídeos, exame citopatológico e histopatológico. Os 
animais sem raça definida foram os mais presentes no estudo (67,5%). Na análise do 
Índice de Massa Corporal Canina ocorreu diferença estatística entre grupo G2 e G4. 

A glicose também diferiu estatisticamente entre os grupos G1xG3 e G2xG4. Portanto, 
observou-se que a obesidade não desencadeou alterações clínicas e laboratoriais nas 
cadelas. Não foi observada relação entre o ECC e do IMCC com o tipo histológico ou 
malignidade da neoplasia mamária, pois tanto no grupo com escore ideal quanto no 
grupo com sobrepeso a obeso os tipos histológicos malignos foram mais 
presenciados. Houve uma limitação quanto ao uso do índice de massa corporal canino 
em relação a proporcionalidade corpórea. Dos 28 tumores avaliados, o carcinoma em 
tumor misto foi o tipo histológico maligno mais presente e de benigno foi o 
adenomioepitelioma.  

Palavras-chave:  bioquímica,  glicose,  hemograma,  leucograma,  tumor de mama,  
obeso 
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ABSTRACT 

Presently, the predisposition of obese bitches to tumor development has been studied. 
In women, it is known that obesity may be associated with the appearance of breast 
tumors. In companion animals this data is still scarce, mainly associating the clinic of 
the patient with laboratory and histological findings. This study aimed to evaluate the 
clinical and laboratory aspects of bitches with breast neoplasia, investigating whether 
they are related to obesity. Four groups of bitches, either castrated or whole, were 
divided into: (G1) bitches without breast tumor and normal body condition score (GCE), 
(G2) bitches without breast tumor and obese, (G3) bitches with tumor of breast and 
normal ECC, (G4) bitches with breast and obese tumors. The Body Condition Score 
(ECC), Canine Body Mass Index (IMCC), blood glucose, total cholesterol, triglycerides, 
cytopathological and histopathological examination were evaluated. The non-defined 
animals were the most present in the study (67.5%). In the analysis of the Canine Body 
Mass Index there was a statistical difference between group G2 and G4. Glucose also 
differed statistically between the G1xG3 and G2xG4 groups. Therefore, it was 
observed that obesity did not trigger clinical and laboratory changes in bitches. No 
relationship was found between ECC and the IMCC with the histological type or 
malignancy of the mammary neoplasia, since both the ideal and the overweight group 
had obese malignant histological types. There was a limitation on the use of canine 
body mass index in relation to body proportionality. Of the 28 tumors evaluated, 
carcinoma in mixed tumor was the most present malignant histological type and benign 
was adenomioepithelioma. 
 
Keywords: biochemistry,  glucose,  hemogram,  leukogram, breast tumor,  obese 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A oncologia veterinária a cada dia adquire maior importância, principalmente 

quando se trata de câncer de mama. Isso se deve ao fato de que mais de 40% dos 

tumores nas cadelas são tumores mamários, sendo que mais da metade dos casos 

são tumores malignos, com tendência à metastatização em linfonodos regionais e 

pulmão (SZCZUBIAL et al., 2012; MARCONATO et al., 2019).  

As semelhanças entre as neoplasias mamárias, em mulheres e cadelas, 

quanto ao comportamento biológico, histológico e metastático, tornaram as cadelas 

modelos experimentais para estudos relacionados aos fatores de risco, ao 

desenvolvimento e ao prognóstico de neoplasias mamárias em animais de companhia 

e em mulheres (GUNDIM et al., 2016; NGUYEN, 2017; ABDELMEGEED & 

MOHAMMED, 2018).   

Estudos que avaliaram predisposição de cadelas obesas a tumores mamários 

evidenciaram o papel do estrógeno, da leptina e dos fatores relacionados à resistência 

à insulina. Sendo que o primeiro facilita a indução e a manutenção do tumor mamário, 

enquanto que o segundo estimula a proliferação da carcinogênese, quando ocorre 

resistência à leptina, além de regular a transcrição da aromatase que, 

consequentemente, aumenta os níveis de estrógeno. Já a hiperinsulinemia induz o 

crescimento de células tumorais. Todos fatores associados a um prognóstico ruim 

(RICCI & BEVILACQUA, 2012; LIM, et. al., 2015; BAIL et al., 2016).  

A obesidade é um estado inflamatório crônico de baixo grau que pode 

desencadear aumento na proliferação celular, inibição da apoptose e indução da 

angiogênese (LAFLAMME, 2015; CHANDLER et al., 2017). Essas alterações 

favorecem o desenvolvimento tumoral, sendo um fator de risco para o 

desenvolvimento e mau prognóstico do câncer (LIM et al., 2015). Ademais, pacientes 

obesos podem apresentar leucocitose com neutrofilia, com desvio à esquerda 

degenerativo e aumentos significativos de triglicerídeos e colesterol (MARTINS et al., 

2012).  

Acredita-se que as alterações hematológicas e imunológicas possam alterar 

o estadiamento clínico do paciente oncológico e, consequentemente, o prognóstico, 

além de relacioná-las ao tipo histológico da neoplasia (SILVA et al., 2014). Diante 

disso, o presente estudo teve por objetivo correlacionar à obesidade, as alterações 

clínicas e laboratoriais das cadelas acometidas com câncer de mama, atendidas no 
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Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (HV – UFG). 

Foram avaliados o escore de condição corporal (ECC), o índice de massa corporal 

canino (IMCC), hemograma, colesterol, triglicérides, glicose, além da avalição clínica 

entre os grupos estabelecidos, com e sem tumores mamários, escore corpóreo ideal 

e obesos. 
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2. A RELAÇÃO DA OBESIDADE COM ALTERAÇÕES CLÍNICAS E 1 

LABORATORIAIS EM CADELAS COM CÂNCER DE MAMA. 2 

THE RELATIONSHIP OF OBESITY WITH CLINICAL AND LABORATORY 3 

CHANGES IN BITCHES WITH BREAST CANCER. 4 

 5 

Resumo 6 

Sabe-se que a obesidade pode estar associada ao aparecimento de tumores de mama em 7 

mulheres. Nos animais de companhia esse dado ainda é escasso, principalmente associando a 8 

clínica da paciente com achados laboratoriais e histológicos. Este trabalho objetivou avaliar os 9 

aspectos clínicos e laboratoriais de cadelas com neoplasia mamária, investigando se possuem 10 

relação com a obesidade. Foram estudados quatro grupos de cadelas, castradas ou inteiras, 11 

divididos em: (G1) cadelas sem tumor de mama e escore de condição corporal normal (ECC), 12 

(G2) cadelas sem tumor de mama e obesas, (G3) cadelas com tumor de mama e ECC normal, 13 

(G4) cadelas com tumor de mama e obesas. Foram avaliados o Escore de Condição Corporal 14 

(ECC), Índice de Massa Corporal Canina (IMCC) hemograma, glicose, colesterol total, 15 

triglicerídeos, exame citopatológico e histopatológico. Os animais sem raça definida foram os 16 

mais presentes no estudo (67,5%). Na análise do Índice de Massa Corporal Canina ocorreu 17 

diferença estatística entre grupo G2 e G4. A glicose também diferiu estatisticamente entre os 18 

grupos G1xG3 e G2xG4. Portanto, observou-se que a obesidade não desencadeou alterações 19 

clínicas e laboratoriais nas cadelas. Não foi observada relação entre o ECC e do IMCC com o 20 

tipo histológico ou malignidade da neoplasia mamária, pois tanto no grupo com escore ideal 21 

quanto no grupo com sobrepeso a obeso os tipos histológicos malignos foram mais 22 

presenciados. Houve uma limitação quanto ao uso do índice de massa corporal canino em 23 

relação a proporcionalidade corpórea. Dos 28 tumores avaliados, o carcinoma em tumor misto 24 

foi o tipo histológico maligno mais presente e de benigno foi o adenomioepitelioma. 25 
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Introdução 26 

Os tumores de mama são os tipos mais comuns de neoplasias em cadelas, 27 

representando mais de 50% dos casos, sendo 50% a 70% diagnosticados como malignos, com 28 

capacidade de metastatização para linfonodos regionais e pulmão. Isso torna a ocorrência das 29 

neoplasias mamárias nos animais domésticos um assunto abordado mundialmente [1 – 5]. Além 30 

disso, o câncer é a principal causa de morte em cães idosos e a segunda maior em animais de 31 

companhia [6].  32 

A consciência de cuidados de saúde com animais de estimação, por parte de seus 33 

tutores, juntamente com o avanço da Medicina Veterinária, proporcionou aumento na 34 

expectativa de vida, resultando em melhoria na prevenção de doenças, nutrição, terapêutica, 35 

além de aumentar a necessidade pela busca de um prognóstico melhor e mais confiável [6 – 8]. 36 

Apesar disso, concomitantemente ao alcance da maior longevidade ocorreu aumento nos casos 37 

de neoplasias diagnosticados [9]. Isso porque quanto mais o animal vive, maior é a exposição 38 

desse à fatores carcinogênicos que predispõe a alterações moleculares com consequente 39 

multiplicação celular desordenada [10]. 40 

Estudos têm demonstrado uma possível relação entre obesidade e neoplasias 41 

mamárias em cadelas [11 – 12]. Apontam-se como possíveis fatores envolvidos os níveis 42 

elevados de estrógeno, de leptina e a resistência à insulina. O primeiro facilita a indução e a 43 

manutenção do tumor mamário, enquanto o segundo estimula a proliferação da carcinogênese, 44 

, além de regular a transcrição da aromatase que, consequentemente, aumenta os níveis de 45 

estrógeno. Já a hiperinsulinemia induz o crescimento de células tumorais. Todos estes fatores 46 

estão associados a um prognóstico ruim [13, 11, 14].    47 

Segundo German et al. [15], a alta ingestão de carne vermelha obteve correlação 48 

positiva para o desenvolvimento de tumores mamários caninos. Já para Lana et al. [1], os 49 

animais alimentados com comida caseira apresentaram maior risco de desenvolvimento 50 
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tumoral. Para Cleary et al. [16], a obesidade em cadelas diminui o período de latência para 51 

detecção dos tumores mamários e aumenta a incidência desses. Kamiguchi et al. [17] relataram 52 

que os animais obesos alimentados com dietas gordurosas apresentam maior risco para o 53 

desenvolvimento de câncer. 54 

Pacientes oncológicos apresentam uma variedade de alterações sistêmicas que 55 

podem decorrer do efeito direto do crescimento do tumor ou da síndrome paraneoplásica [18]. 56 

Exames laboratoriais, como o hemograma, tornam-se imprescindíveis para detectar possíveis 57 

alterações e auxiliar na determinação do prognóstico e tratamento, a fim de proporcionar melhor 58 

qualidade de vida e sobrevida [19]. 59 

Na obesidade, acontece o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, 60 

principalmente o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e interleucina 6 (IL – 6). A primeira 61 

está ativamente envolvida em processos como inflamação, resistência à insulina, doenças auto-62 

imunes, carcinogênese e choque séptico [20]. Além disso, o TNF – α promove o sequestro de 63 

ferro, que ocasiona a redução de meia vida das hemácias e da secreção de eritropoietina, 64 

resultando em anemia, que se apresenta como um achado comum em cadelas com neoplasia 65 

mamária e obesas [21]. 66 

Este estudo teve por objetivo verificar se a obesidade desencadeou alterações 67 

clínicas e laboratoriais nas cadelas acometidas com câncer de mama, atendidas no Hospital 68 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (HV – UFG). 69 

Material e Métodos 70 

Animais 71 

Foram selecionadas quarenta cadelas com ou sem neoplasias mamárias, a partir do 72 

atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí 73 

(HV/UFG). Os critérios para inclusão dos animais no estudo foram: fêmeas, da espécie canina, 74 

com ou sem nódulos mamários palpáveis, sem predileção por raça, acima de um ano de idade, 75 
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castradas ou não. Os tutores foram esclarecidos acerca do projeto e assinaram um termo de 76 

consentimento da participação no experimento. O projeto foi aprovado na Comissão de Ética 77 

no Uso de Animais (CEUA/UFG) n° 017/17.  78 

Após determinação do escore corporal, as pacientes foram distribuídas em quatro 79 

grupos:  80 

Grupo 1 (G1): dez cadelas de escore de condição ideal, sem neoplasia;  81 

Grupo 2 (G2): dez cadelas com sobrepeso a obesa, sem neoplasia;  82 

Grupo 3 (G3): dez cadelas de escore de condição ideal, com neoplasia mamária palpável; 83 

Grupo 4 (G4): dez cadelas com sobrepeso a obesa, com neoplasia mamária palpável.  84 

Avaliação Física 85 

A avaliação física constituiu em exame físico (frequência cardíaca, frequência 86 

respiratória, temperatura retal e avaliação da coloração das mucosas visíveis, inspeção e 87 

palpação de linfonodos e mamas), na determinação do escore de condição corporal (ECC) e do 88 

índice de massa corporal canino (IMCC). O escore de condição corporal (ECC) foi realizado 89 

de acordo com proposto por LAFLAMME [22] (Apêndice 1), utilizando uma escala de um a 90 

nove. Já o índice de massa corporal canino (IMCC), foi determinado conforme proposto por 91 

Muller et al. [23] (Apêndice 2), o qual considera como pontos anatômicos de referência a 92 

extensão entre a base da articulação atlanto-occipital e o solo imediatamente atrás dos membros 93 

posteriores, apoiando a fita métrica sobre o dorso do animal e na base da cauda. A medida foi 94 

obtida e calculada pela fórmula: IMCC= peso corporal (Kg) / (estatura em metro)².  95 

Avaliação Laboratorial 96 

Na avaliação laboratorial, realizada após a punção da jugular de 10 mL de sangue, 97 

o sangue destinado ao hemograma foi acondicionado em tubo com anticoagulante ácido 98 

etilenodiaminotetracético (EDTA), e para a dosagem da glicose utilizou-se tubo com fluoreto. 99 
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Para avaliação de colesterol e triglicérides foi utilizado tubo sem anticoagulante. Foi solicitado 100 

jejum prévio de 12 horas para a avaliação da glicose, colesterol e triglicérides. 101 

Citopatologia 102 

A avaliação citopatológica ocorreu antes do procedimento cirúrgico, com a punção 103 

dos nódulos e linfonodos reativos. Ato contínuo, o material foi corado com corante rápido 104 

derivado de Romanowsky (Panótico Rápido) e analisado através do microscópio óptico. Os 105 

critérios para classificação das amostras foram como descritos por GRANDI [24], os quais 106 

incluem, por exemplo, celularidade, índice mitótico, morfologia nuclear e citoplasmática, 107 

proporção núcleo:citoplasma, presença de nucléolos evidentes, macronucléolos, padrão de 108 

cromatina, anisocitose, anisocariose, presença de displasia, anaplasia e proporção desses 109 

achados na população de células avaliadas. A avaliação citopatológica só não ocorreu nas 110 

cadelas que já haviam recebido atendimento prévio de outro Médico Veterinário. 111 

Estadiamento 112 

As fêmeas avaliadas com neoplasia mamária passaram por estadiamento. Este 113 

processo foi realizado segundo o sistema TNM (tamanho do tumor, infiltração em linfonodos 114 

regionais e metástase à distância), proposto pela Organização Mundial da Saúde e criado por 115 

Owen [25] em 1980 (Apêndice 5). Os estádios um, dois, três estão relacionados ao tamanho 116 

tumoral, enquanto que o estádio quatro ao comprometimento dos linfonodos e o estádio cinco 117 

às metástases à distância. Para a determinação da pesquisa de metástase à distância foi 118 

solicitado radiografia torácica e ultrassonografia abdominal. Quando se observava a presença 119 

de tumores múltiplos, o estadiamento era realizado de forma individualizada a cada tumor. 120 

Tratamento 121 

As pacientes portadoras de neoplasia mamária foram submetidas ao tratamento 122 

cirúrgico. A escolha da técnica cirúrgica variou de acordo com cada caso, considerando o 123 
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tamanho tumoral, localização, drenagem linfática e resultado citopatológico. Ademais, 124 

independente da técnica cirúrgica, foi preconizado a retirada com margem de segurança de dois 125 

a três centímetros de tecido normal. Todos os nódulos retirados foram encaminhados para 126 

avaliação histopatológica, incluindo o tecido da margem de segurança e o linfonodo inguinal. 127 

Quanto ao linfonodo axilar somente foi retirado caso se encontrasse reativo. 128 

Histopatologia 129 

Para avaliação histopatológica os fragmentos foram fixados em formol a 10%, com 130 

volume de formol na proporção de 10:1 em relação ao tamanho da peça cirúrgica. Após fixação 131 

e clivagem, as peças cirúrgicas foram submetidas a desidratação em solução alcoólica e 132 

diafanização em xilol, sendo posteriormente incluídas em parafina histológica. Cortes de 4 µm 133 

foram realizados em micrótomo rotativo mecânico (LEICA RM 2245), dispostos em lâminas 134 

com extremidade fosca e, posteriormente corados com hematoxilina e eosina. As lâminas foram 135 

avaliadas em microscopia de luz (LEICA DM 750) e classificadas de acordo com 136 

GOLDSCHMIDT et al. [26], CASSALI et al. [27], CASSALI et al. [28]. 137 

Análises Estatísticas 138 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa Sigma Plot versão 139 

12 (Systat Software Inc., USA). Após a avaliação da distribuição dos dados pelo Teste Shapiro-140 

Wilk, os dados paramétricos foram analisados pelo Teste T, sendo apresentados na forma de 141 

média (± erro padrão da média) e considerados significativos quando p ˂ 0,05. Já os dados não 142 

paramétricos foram analisados pelo Rank Sum Test, na forma de mediana (primeiro percentil e 143 

terceiro percentil) e considerados significativos quando p ˂ 0,05. 144 

Resultados 145 

Todas as pacientes apresentaram estado geral bom ao exame físico. A Quando 146 

analisada a idade dos grupos sem tumores mamários, foi observada a média de 4,9 ± 2,9 para o 147 
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grupo G1 (ECC ideal) e 6,8 ± 1,3 para o grupo G2 (sobrepeso a obeso), enquanto que nos grupos 148 

com tumores mamários foi de 8,1 ± 2,8 para o grupo G3 (ECC ideal) e 9,6 ±1,8 para o grupo 149 

G4 (sobrepeso a obeso). 150 

Quanto à raça, a maioria dos animais estudados foram sem raça definida, seguido 151 

da raça Dachshund, demonstrado na Tabela 1. Ao comparar os grupos G1x G3 e G3x G4 152 

ocorreu diferença estatística, já que apenas dois animais do grupo G3 eram sem raça definida. 153 

Tabela 1: Distribuição das cadelas, com ou sem nódulos mamários palpáveis, acima de 1 ano 154 
de idade, castradas ou não, de acordo com a raça. 155 

      Raça           Número Total                                       % 

Sem raça definida 27 67,5% 

Dachshund 5 12,5% 

Shih Tzu 2 5% 

Blue Hiller 2 5% 

Pinscher 2 5% 

Husky Siberiano 1 2,5% 

Collie 1 2,5% 

                                                              Total:   40                                               100%  

 156 

Ao analisar a frequência de alimentação, quando filhote e depois quando adulto, 157 

ocorreu diferença estatística entre os grupos G2 x G4, nas duas fases da vida do animal (Tabela 158 

2). Foi percebido que 87,5% (35/40) das pacientes se alimentam de ração e 12,5% (5/40) 159 

recebiam apenas comida caseira como fonte de alimentação. 160 

 161 

 162 

 163 

 164 



10 
 

Tabela 2: Frequência de alimentação das cadelas quando filhotes e quando adultas*, com ou 165 

sem nódulos mamários palpáveis, acima de 1 ano de idade, castradas ou não, distribuídas em 166 
cadelas sem tumor de mama e ECC normal (G1), cadelas sem tumor de mama e com sobrepeso 167 
a obesas (G2), cadelas com tumor de mama e ECC normal (G3), cadelas com tumor de mama 168 
e com sobrepeso a obesas (G4).  169 

Grupos Frequência de 

alimentação filhote 

Frequência de 

alimentação adulto 

G1 1,8 ± 0,6 A  1,6 ± 0,5 A  

G3 1,3 ± 0,4 A  1,3 ± 0,5 A  

 

Grupos Frequência de 

alimentação filhote 

Frequência de 

alimentação adulto 

G2 2,3 ± 0,6 A,B  2,0 ± 0,7 A.B 

G4 1,3 ± 0,4 A,B  1,6 ± 0,5 A,B 

Média ± Erro Padrão da Média. 170 

A,B letras diferentes diferem entre si (P ˂ 0,05) pelo Teste T. 171 
* De acordo com informações dos tutores, obtidas por meio do questionário. 172 

Na avaliação do ECC, comparando G1x G3 e G2 x G4, não ocorreram diferenças 173 

estatísticas (Tabela 3). Dos animais avaliados, 5% (2/40) foram classificados como magros, 174 

32,5% (13/40) como ideais, 42,5% (17/40) com sobrepeso e 20% (8/40) como obesos. Quando 175 

comparado os grupos em relação ao IMCC, ocorreu diferença estatística entre o grupo G2 e G4 176 

(Tabela 3). Ao comparar a avaliação do ECC e o IMCC, notou-se que 42,5% (17/40) das cadelas 177 

receberam a mesma classificação entre os métodos. 178 

Tabela 3: Determinação do Escore Corporal e Índice de Massa Corporal Canina das cadelas, 179 
com ou sem nódulos mamários palpáveis, acima de 1 ano de idade, castradas ou não, 180 

distribuídas em cadelas sem tumor de mama e ECC normal (G1), cadelas sem tumor de mama 181 
e com sobrepeso a obesas (G2), cadelas com tumor de mama e ECC normal (G3), cadelas com 182 

tumor de mama e com sobrepeso a obesas (G4). 183 

GRUPOS ECC IMCC 

G1 5,0 ± 0,0 A  15,0 ± 3,3 A  

G3 5,0 ± 0,0 A  14,3 ± 1,9 A  

 

GRUPOS ECC IMCC 

G2 7,6 ± 1,0 A  18,1 ± 3,0 A.B 

G4 7,3 ± 0,7 A  14,2 ± 4,8 A,B 

Média ± Erro Padrão da Média. 184 
A,B letras diferentes diferem entre si (P ˂ 0,05) pelo Teste T. 185 
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A avaliação dos parâmetros hematológicos (hemograma / leucograma) não 186 

evidenciou diferença estatística entre grupos (Tabela 4). Nenhuma paciente apresentou quadro 187 

de anemia. Porém, 25% (10/40) apresentaram trombocitose: duas do G1, quatro do G2, uma do 188 

G3 e três do G4. 7,5% (3/40) apresentaram linfopenia, sendo uma paciente do G2, do G3 e do 189 

G4, sequencialmente. Já 10% (4/40) apresentaram leucopenia, correspondendo uma paciente 190 

do G1, duas do G2 e uma do G3. E 10% (4/40) apresentaram leucocitose, uma paciente em cada 191 

grupo.  192 

Tabela 4: Parâmetros Hematológicos das cadelas (hematócrito, plaqueta, leucócito, neutrófilo 193 
e linfócito), com ou sem nódulos mamários palpáveis, acima de 1 ano de idade, castradas ou 194 
não, distribuídas em cadelas sem tumor de mama e ECC normal (G1), cadelas sem tumor de 195 
mama e com sobrepeso a obesas (G2), cadelas com tumor de mama e ECC normal (G3), cadelas 196 

com tumor de mama e com sobrepeso a obesas (G4). 197 

Grupos Hematócrito 

(%) 

Plaqueta 

(/µl) 

Leucócito 

(/µl) 

Neutrófilo 

(%) 

Linfócito 

(%) 

G1 44,8 ± 6,2 A 402,0 ± 150,0 A 11,6 ± 4,3 A 6,5 ± 0,9 A 3,4 ± 0,8 A 

G3 47,5 ± 5,0 A 433,6 ± 99,0 A 12,5 ± 5,2 A 10,6 ± 2,1 A 2,6 ± 0,5 A 

 

Grupos Hematócrito 

(%) 

Plaqueta 

(/µl) 

Leucócito 

(/µl) 

Neutrófilo 

(%) 

Linfócito 

(%) 

G2 47,7 ± 7,6 A 551,2 ± 236,3 A 13,4 ± 4,6 A 10,1 ± 1,2 A 3,3 ± 0,7 A 

G4 48,1 ± 6,4 A 441,2 ± 166,9 A 13,9 ± 10,4 A 6,7 ± 1,5 A 2,6 ± 0,7 A 

Média ± Erro Padrão da Média. 198 
A,B letras diferentes diferem entre si (P ˂ 0,05) pelo Teste T. 199 

Quanto às avaliações bioquímicas, os triglicerídeos e colesterol total não mostraram 200 

diferença estatística. Porém, a glicose diferiu entre os grupos G1 x G3 e G2 x G4 (Tabela 5). 201 

Na avaliação individual de cada grupo, 25% (10/40) apresentaram aumento de triglicerídeos, 202 

sendo três pacientes do G1, duas do G2, duas do G3 e três do G4. 10% (4/40) apresentaram 203 

aumento em colesterol total, correspondendo a uma paciente do G2, duas do G3 e uma do G4. 204 

Já 7,5% (3/40) apresentaram aumento de glicose, uma paciente do G2, G3 e G4, 205 

respectivamente. 206 
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Tabela 5: Parâmetros Bioquímicos das cadelas (triglicerídeos, colesterol total, glicose), com 207 

ou sem nódulos mamários palpáveis, acima de 1 ano de idade, castradas ou não, distribuídas 208 
em cadelas sem tumor de mama e ECC normal (G1), cadelas sem tumor de mama e com 209 
sobrepeso a obesas (G2), cadelas com tumor de mama e ECC normal (G3), cadelas com tumor 210 
de mama e com sobrepeso a obesas (G4). 211 

Grupos Triglicerídeos 

(mg/dl) 

Colesterol Total 

(mg/dl) 

Glicose 

(mg/dl) 

G1 95,9 ± 88,5 A 172,4 ± 42,7 A 88,7 ± 7,0 ,A,B 

G3 58,4 ± 34,5 A 194,7 ± 104,1 A 108,0 ±  26,4 A,B 

 

Grupos Triglicerídeos 

(mg/dl) 

Colesterol Total 

(mg/dl) 

Glicose 

(mg/dl) 

G2 67,4 ± 56,9 A 210,4 ± 100,8 A 86,4 ± 31,5 A,B 

G4 101,7 ± 74,7 A 183,4 ± 47,4 A 110,0 ± 12,8 A,B 

Média ± Erro Padrão da Média. 212 
A,B letras diferentes diferem entre si (P ˂ 0,05) pelo Teste T. 213 

Ao analisar a utilização de contraceptivo nas pacientes, observou-se que 25% 214 

(10/40) já haviam recebido aplicação do medicamento. Destas, três eram do grupo G1, três do 215 

grupo G3 e quatro do grupo G4. Ao comparar estatisticamente, ocorreu diferença entre os 216 

grupos G2 x G4 (Tabela 6), sendo que o grupo G4 recebeu maior número de aplicações. Já em 217 

relação ao histórico de pseudociese, não ocorreu diferença estatística entre os grupos, porém 218 

17,5% (7/40) das cadelas apresentaram a alteração pelo menos uma vez ao longo da vida, sendo 219 

uma do grupo G2, duas do grupo G3 e quatro do grupo G4. 220 

Tabela 6: Utilização de Contraceptivo em cadelas*, com ou sem nódulos mamários palpáveis, 221 

acima de 1 ano de idade, castradas ou não, distribuídas em cadelas sem tumor de mama e ECC 222 
normal (G1), cadelas sem tumor de mama e com sobrepeso a obesas (G2), cadelas com tumor 223 
de mama e ECC normal (G3), cadelas com tumor de mama e com sobrepeso a obesas (G4). 224 

Grupos Utilização de Anticoncepcional 

G1 0 [0;1] 

G3 0 [0;1] 

 

Grupos Utilização de Anticoncepcional 

G2 0 [0;0] A,B 
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G4 0 [0;1] A,B 

Mediana [ Primeiro Percentil; Terceiro Percentil]. 225 

A,B letras diferentes diferem entre si (P ˂ 0,05) pelo Rank Sum Teste. 226 
* De acordo com informações dos tutores, obtidas por meio do questionário. 227 

Em relação a vida gestacional das fêmeas, nos grupos sem tumores mamários, 50% 228 

(10/20) das cadelas já tiveram gestação pelo menos uma vez, visto que nesses grupos as cadelas 229 

pariram no máximo duas vezes ao longo da vida reprodutiva. Entretanto, nos grupos com 230 

tumores mamários 35 % (7/20) pariram pelo menos uma vez, destes 57,14% (4/7) haviam 231 

parido mais de três vezes. 232 

As cadelas com tumores mamários passaram por avaliação clínica específica. Ao 233 

questionar o tutor acerca do tempo de aparecimento tumoral, 55% (11/20) relataram que 234 

notaram a presença do tumor há mais de 180 dias, destes, seis pacientes eram do grupo G3 e 235 

cinco do grupo G4, enquanto que 45% (9/20) notaram há menos de 180 dias, sendo quatro do 236 

grupo G3 e cinco do grupo G4. Ademais, nos grupos com tumores mamários notou-se que a 237 

metade das pacientes atendidas apresentavam raça definida. Nesses grupos foram avaliados, no 238 

total, 28 nódulos e constatou-se que 65% (13/20) das fêmeas apresentaram apenas um único 239 

nódulo palpável, destes sete eram do grupo G3 e seis do grupo G4, enquanto que 35% (7/20), 240 

apresentaram dois ou mais nódulos mamários palpáveis, destes três do grupo G3 e quatro do 241 

grupo G4.  242 

Ao analisar a localização dos tumores mamários, as glândulas mamárias inguinais 243 

foram os locais mais acometidos (42,86%), seguidas das glândulas mamárias abdominais 244 

caudais (17,86%), glândulas mamárias abdominais craniais (18,75%), glândulas mamárias 245 

torácicas caudais (10,71%) e das glândulas mamárias torácicas craniais (12,5%). Dentre as 246 

pacientes do grupo G3, duas apresentaram nódulos em mama torácica cranial, duas na mama 247 

torácica caudal e duas na mama abdominal cranial, três pacientes em mama abdominal caudal 248 

e seis em mama inguinal. Dentre as pacientes do grupo G4, uma apresentou nódulos em mama 249 
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torácica cranial, duas em mama torácica caudal, três em mama abdominal cranial, duas em 250 

mama abdominal caudal e seis em mama inguinal. 251 

Ainda na análise macroscópica dos tumores mamários, percebeu-se que 40% (8/20) 252 

apresentaram diâmetro tumoral menor que três centímetros, destes três pacientes eram do grupo 253 

G3 e cinco do G4, 35% (7/20) entre três a cinco centímetros, sendo quatro pacientes do grupo 254 

G3 e três do grupo G4, 25% (5/20) maior que cinco centímetros, com três pacientes do grupo 255 

G3 e duas do G4. Duas pacientes apresentaram tumores ulcerados (ambas do grupo G3), três 256 

com tumores inflamados (duas pacientes do grupo G3 e uma do G4), uma com secreção 257 

mamária (grupo G3) e duas em que o desenvolvimento tumoral já envolvia fáscia e músculo 258 

(uma paciente de cada grupo). Sete pacientes dos grupos com neoplasias mamárias 259 

apresentaram mais de um tipo histológico, sendo três do grupo G3 e quatro do G4. Das sete 260 

pacientes, três apresentaram mais de um tipo histológico na mesma mama avaliada, destas uma 261 

do grupo G3 e duas do grupo G4. 262 

O exame citopatológico foi realizado em 13 pacientes, porém dois exames 263 

apresentaram celularidade inadequada ou insuficiente. Das pacientes que tiveram o exame 264 

citopatológico realizado, nove tiveram atribuídos critérios de malignidade, compatíveis com 265 

exame histopatológico e uma com critério benigno, tanto na citologia quanto na histologia, 266 

determinando a correlação citohistopatológica de 90,9% (10/11). Apenas uma paciente teve 267 

resultado citológico confrontante com o histológico.   268 

Todos os tumores mamários encontrados nas cadelas foram analisados 269 

histologicamente. Dos tumores mamários malignos foram observados casos de carcinoma em 270 

tumor misto, carcinoma papilífero, carcinoma tubular, carcinoma complexo, carcinoma ¨in 271 

situ¨, papiloma e carcinoma intraductal, carcinoma esclerosante, carcinoma e mioepitelioma 272 

maligno, carcinossarcoma (Fig 1). Em relação aos grupos, oito pacientes do grupo G3 273 

apresentaram tipos histológicos malignos, enquento que do grupo G4 foram nove pacientes. Os 274 
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tipos histológicos benignos foram adenomioepitelioma (Fig 2), adenoma esclerosante e 275 

adenoma de lactação, tumor misto benigno. Apenas um caso demonstrou outro tipo histológico 276 

não proveniente de glândula mamária. Os tipos histológicos foram demonstrados na Tabela 7.  277 

  278 

Fig 1: Canino, Dachshund, 6 anos, Carcinossarcoma. A: Proliferação mesenquimal maligna, 279 

com alta celularidade, sendo demonstrado no círculo preto um macronúcleo com bordas 280 
irregulares e nucléolo evidente. B: Componente epitelial (seta preta) em meio a área 281 

sarcomatosa altamente celular. (HE, 400x). 282 

 283 

  284 

Fig 2: Canino, SRD, 11 anos, Adenomioepitelioma. A: Proliferação de células mesenquimais 285 
com poucas alterações morfológicas. B: Área de proliferação de células epiteliais bem 286 

diferenciadas. (HE, 400x). 287 

 288 

 289 

 290 

 291 

 292 

B

0 

A B 

A 
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Tabela 7: Demonstração dos tipos histológicos de nódulos mamários de cadelas acima de 1 293 

ano de idade, castradas ou não, distribuídos de acordo com a classificação histológica. 294 

Tipo Histológico 

(Benigno) 

Quantidade 

(Total 28 nódulos) 

% 

Adenomioepitelioma 4 14,29% 

*Adenoma Esclerosante e 

Adenoma de Lactação 

1 3,57% 

Tumor Misto Benigno 1 3,57% 

   

Tipo Histológico 

(Maligno) 

Quantidade 

(Total 28 nódulos) 

% 

Carcinoma em Tumor Misto 6 21,43% 

Carcinoma Papilífero 3 10,72% 

Carcinoma Tubular 3 10,72% 

Carcinoma Complexo 2 7,14% 

Carcinoma In Situ 2 7,14% 

*Papiloma e Carcinoma 

Intraductal 

2 7,14% 

Carcinoma Esclerosante 1 3,57% 

*Carcinoma e Mioepitelioma 

Maligno 

1 3,57% 

Carcinossarcoma 1 3,57% 

   

Tipo Histológico 

(Outro) 

Quantidade 

(Total 28 nódulos) 

% 

Carcinoma de Células 

Escamosas 

1 3,57% 

*Pacientes com diferentes tipos histológicos em mesma glândula mamária. 295 

Duas pacientes apresentaram metástase em linfonodo regional inguinal, uma com 296 

carcinoma de células escamosas, do grupo G4 (Fig 3) e outra com carcinoma papilífero, do 297 

grupo G3. Uma paciente, do grupo G4, com tumor misto benigno apresentou metaplasia óssea 298 

e cartilaginosa (Fig 4), outra paciente, do grupo G3, com carcinoma em tumor misto apresentou 299 

metaplasia em cartilagem (Fig 5). Na paciente com carcinoma de células escamosas foi 300 

constatado ligação com a epiderme cutânea.  301 
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  302 

Fig 3: Canino, SRD, 10 anos, Carcinoma de células escamosas com metástase em linfonodo 303 

inguinal. A: Área de invasão tecidual do epitélio escamoso neoplásico (seta preta) (HE, 400x). 304 
B: Invasão de vasos linfáticos pelas células neoplásicas (seta preta) (HE,200x). 305 
 306 

  307 

Fig 4: Canino, SRD, 11 anos, Tumor misto benigno com metaplasia catilaginosa (seta preta) e 308 
óssea (seta vermelha). A: Área de transição da metaplasia cartilaginosa e óssea. B: Note a matriz 309 
cartilaginosa (basofílica) demonstrada pela seta vermelha, cercada por áreas de metaplasia 310 

óssea e tecido conjuntivo de sustentação (HE, 400x). 311 
 312 
 313 
 314 

 315 

A B 

A B 
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  316 

Fig 5: Canino, Dachshund, 5 anos, Carcinoma em tumor misto com metaplasia cartilaginosa. 317 
A: Presença de componente epitelial (seta preta) e mesenquimal (seta vermelha) neoplásicos 318 
(HE, 100x). B: Detalhe mostrando a transição entre a área de metaplasia (seta preta) e o 319 

carcinoma (seta vermelha) (HE, 200x). 320 

Discussão 321 

O fato de as pacientes apresentarem estado geral bom ao exame físico corrobora 322 

com Petrov et al. [29], em que a maioria das cadelas são clinicamente saudáveis quando 323 

avaliadas fisicamente. A média de idade presente neste estudo está dentro da considerada de 324 

maior incidência ao aparecimento de neoplasias mamárias segundo Munkhtuul et al. [30] e 325 

Ariyarathana et al. [31].  326 

Kim et al. [32], ao analisarem as características dos tumores mamários de acordo 327 

com os grupos etários, verificaram que tipos histológicos de pior prognóstico tenderam a se 328 

desenvolver em cães com idade avançada. No presente estudo, apenas três animais idosos 329 

apresentaram tumores com características histológicas benignas, observando-se que a maioria 330 

das cadelas nessa faixa etária evidenciaram tumores com características malignas, corroborando 331 

com os autores. 332 

Nas pacientes avaliadas, percebeu-se que a maioria era sem raça definida, seguida 333 

das raças Dachshund, Shih Tzu, Blue Hiller, Pinscher, Husky Siberiano e Collie. Ariyarathana 334 

et al. [31] avaliaram 74 cadelas, destas 39 eram sem raça definida, seguido de Pastor Alemão e 335 

Dachshund, como as raças mais presentes. Já Marconato et al. [5] estudaram 32 cadelas e destas 336 

A B 
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21 fêmeas eram de raça pura (Bichon Frisé, Poodle, Golden Retriever) e 11 fêmeas sem raça 337 

definida. Essa variação de padrão racial possivelmente se deve a variações regionais e de países. 338 

Para Sorenmo et at. [33] os tumores mamários nas cadelas podem ocorrer em qualquer raça. 339 

Dentre as cadelas com sobrepeso ou obesas, o grupo com neoplasias mamárias (G4) 340 

recebiam alimentação em menor frequência ao longo do dia quando comparadas com o grupo 341 

sem neoplasias mamárias (G2). Entretanto não foi encontrado na literatura qualquer relação 342 

entre a frequência de alimentação e o aparecimento tumoral. Sabe-se que a gestão do peso e a 343 

nutrição devem receber atenção por parte dos Médicos Veterinários e ser inclusos na rotina de 344 

exames e cuidados preventivos [34]. Além disso, a etiologia da obesidade envolve interações 345 

genéticas, biológicas, ambientais e comportamentais, o que também predispõe os animais a 346 

disfunções orgânicas [12]. 347 

Quanto à avaliação física, Gama et al. [35], perceberam que de 30 cães avaliados 348 

pelo ECC, 23,3% dos animais foram classificados como obesos, 43,3% com sobrepeso, 23,3% 349 

como ideal e 10% como magros. No presente estudo não foi observada nenhuma cadela magra 350 

de acordo com o ECC.  351 

Ao comparar a avaliação do ECC e o IMCC, 42,5% (17/40) das cadelas receberam 352 

a mesma classificação entre os métodos,  entretanto foi observado que três cadelas do grupo G4 353 

receberam classificações diferentes entre ECC e IMCC, sendo que uma cadela foi classificada 354 

como magra no IMCC e classificada como obesa no ECC e duas outras cadelas apontadas como 355 

ideais no IMCC também foram classificadas como obesas no ECC. Isso, possivelmente, se deve 356 

fato de que tais cadelas eram pequenas, sendo uma sem raça definida e outras duas da raça 357 

Pinscher. Além disso, o IMCC deixa de considerar a proporcionalidade corporal e a distribuição 358 

de gordura corporal [23, 35]. 359 

Segundo Muller et al. [23], dos 246 cães avaliados, a maioria apresentou condição 360 

corporal ideal (53,4%) e 39,5% encontravam-se com sobrepeso a obeso. Já Gama et al. [35] ao 361 
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avaliarem a condição corpórea em cães utilizando ECC e IMCC, observaram que 53,3% dos 362 

animais avaliados receberam a mesma classificação entre ECC e IMCC. O ECC e o IMCC, no 363 

presente estudo, não tiveram relação com o tipo histológico da neoplasia mamária, pois tanto 364 

no grupo com escore ideal quanto no grupo com sobrepeso a obeso os tipos histológicos 365 

malignos foram mais presenciados. 366 

Os parâmetros hematológicos não diferiram estatisticamente entre os grupos, porém 367 

algumas das pacientes apresentaram alterações laboratoriais. Nos grupos com tumores 368 

mamários, duas pacientes apresentaram linfopenia e leucocitose, sendo uma com escore ideal e 369 

outra obesa. Quatro apresentaram trombocitose. Garrido et al. [19] também não encontraram 370 

alterações significantes na contagem de células sanguíneas para além do intervalo de referência 371 

em cadelas, principalmente as que apresentavam tumor de mama.  372 

Da Silva et al. [8] avaliaram 161 cadelas com tumores mamários e constataram que 373 

24,2% (39/161) das pacientes apresentaram alterações no hemograma. Ainda observaram 374 

correlação positiva entre anemia e o avanço da doença e correlação positiva entre leucocitose e 375 

a progressão da doença oncológica.  376 

Para Childress [18], as alterações hematológicas são frequentes em pacientes 377 

oncológicos, podendo ser resultado direto do tumor ou secundária à síndrome paraneoplásica. 378 

Entretanto, neste experimento, não tiveram cadelas com metástase à distância, pacientes as 379 

quais provavelmente seriam observadas a maior parte das alterações hematológicas.  380 

A hiperglicemia desencadeia a ativação do TNF – α, citocina pró-inflamatória 381 

presente também em pacientes obesos, consequentemente aumenta a sobrevida das células 382 

neoplásicas em estados hipóxicos [14]. Nos parâmetros bioquímicos ocorreu diferença 383 

estatística, entre grupos quanto a glicose, sendo analisado maiores valores nos grupos com 384 

tumores mamários, principalmente no grupo G4, que também eram obesas. 385 
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As citocinas pró-inflamatórias aumentam com a inflamação, processo 386 

desencadeado pelo próprio tumor, favorecendo a proliferação e sobrevivência das células 387 

tumorais [47]. Nas pacientes com aumento no nível glicêmico não foi percebido, 388 

macroscopicamente, processo inflamatório peritumoral, porém as citocinas estimulam a 389 

migração e proliferação endotelial desde o início do aparecimento tumoral para que este se 390 

desenvolva e conforme este tumor cresce, o aporte vascular também se desenvolve [48]. 391 

A utilização de contraceptivos está associada a casos de hiperplasia e neoplasia 392 

benignas. Tais alterações podem predispor o tecido mamário a mutações malignas e 393 

desencadear o aparecimento de neoplasias malignas. O uso regular desses fármacos aumenta 394 

em três vezes o risco de aparecimento de carcinomas [36, 37, 29]. No presente estudo percebeu-395 

se que os grupos com neoplasias mamárias receberam mais aplicações de contraceptivos 396 

(17,5%), corroborando com a literatura.  397 

Feliciano et al. [38] avaliaram 60 cadelas, destas 13,37% haviam recebido 398 

contraceptivos. Kamiguchi et al. [17] ao realizarem o estudo com 20 cadelas perceberam que 399 

10% das pacientes apresentavam histórico de administração de hormônios com finalidade 400 

contraceptiva, o que podia indicar uma baixa correlação com o desenvolvimento de tumores 401 

mamários. Ariyarathna et al. [31] estudaram 74 cadelas e nenhuma delas havia utilizado 402 

contraceptivo para prevenir gestação. Na avaliação de 134 cadelas realizada por Canadas et al. 403 

[39] apenas 3% (4/134) recebiam medicação contraceptiva. 404 

Na avaliação oncológica das pacientes, o tempo médio de evolução dos tumores até 405 

a consulta foi de 210 dias [40]. Neste estudo 55% das pacientes já haviam desenvolvido tumor 406 

mamário há mais de 180 dias, quando foram trazidas a consulta. Os tutores de nove animais do 407 

estudo de Ariyarathna et al. [31] admitiram que, apesar de terem percebido os nódulos 408 

mamários nas cadelas antes da consulta, não procuraram atendimento específico por acharem 409 
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que os tumores eram inofensivos. A demora na procura de assistência veterinária especializada 410 

está relacionada ao desenvolvimento de malignidade e piora no prognóstico [17]. 411 

Coleto et al. [41] avaliaram 59 cadelas e, destas, 56% apresentavam um único 412 

nódulo, 27,1% tinham dois nódulos, 11,9% tinham três nódulos, 3,4% tinham quatro nódulos e 413 

11,9% tinham sete nódulos. Quanto à localização, a glândula mamária inguinal também foi a 414 

mais afetada, correspondendo a 37,1% dos casos. Medeiros [42] afirma que os últimos pares de 415 

mama são mais acometidos que os primeiros, porém a localização dos tumores parece não afetar 416 

o prognóstico. Resultados estes semelhantes aos observados no presente estudo. 417 

Sabe-se que o tamanho tumoral é variável quando se trata de neoplasias mamárias. 418 

Dias et al. [43] notaram que quase metade dos animais avaliados apresentavam tumores 419 

menores que três centímetros (48,95%), 22,38% tinham tumores entre três e cinco centímetros 420 

e 28,67% tumores maiores que cinco centímetros. O presente estudo corrobora com o anterior, 421 

pois 40% (8/20) das pacientes apresentaram tamanho tumoral menor que três centímetros. 422 

Coleto et al. [41] demonstraram que o tamanho tumoral influenciou a ocorrência de metástase, 423 

fortalecendo a importância do diagnóstico e tratamento precoce dos tumores mamários. 424 

Também é comum as neoplasias mamárias estarem associadas a úlceras de pele, 425 

reação inflamatória local, com secreção nas cadeias mamárias e envolvimento de fáscia e 426 

musculatura [27]. As úlceras de pele peritumoral foram observadas em 27% dos cães estudados 427 

por Ariyarathna et al. [31] e 20,3% apresentavam aderência nos tecidos subjacentes. No 428 

presente estudo, essas ocorrências foram menores. 429 

O exame citopatológico é um método seguro, barato, com sensibilidade e 430 

especificidade satisfatória para diferenciação de malignidade em tumores mamários, além de 431 

ser considerado método ideal para identificação de metástase em linfonodos [27, 30]. No 432 

presente estudo, 84,61% das amostras analisadas obtiveram celularidade adequada o que 433 

corroborou para detecção de características malignas e/ou benignas na citologia, sendo que 434 
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90,9% obteve diagnóstico do comportamento tumoral compatível com a histopatologia. Dolka 435 

et al. [3] encontraram correspondência entre os dois métodos em 86,3%, o que diferiu pouco 436 

dos dados encontrados na presente pesquisa. 437 

O diagnóstico definitivo dos tumores mamários ainda é alcançado pelo exame 438 

histopatológico, considerado padrão ouro também para classificar os tipos histológicos [33]. As 439 

neoplasias malignas foram mais prevalentes no presente estudo, assim como no estudo de Horta 440 

et al. [44] ao avaliarem 391 lesões, 56% foram neoplasias malignas e 31% foram neoplasias 441 

benignas. Dolka et al. [3] analisaram 18 tumores e destes 75,3% eram malignos e 24,7% 442 

benignos. 443 

Horta et al. [44] ponderaram na pesquisa que os tipos benignos corresponderam 444 

23,1% como papiloma e 17,4% como adenoma. Dias et al. [43] já consideraram 16,78% o tumor 445 

misto benigno, seguido de adenoma (5,59%) e fibroadenoma (0,7%). Esse estudo difere dos 446 

dois anteriores, em que 14,29% foram adenomioepitelioma, 3,57% tumor misto benigno e 447 

3,57% adenoma esclerosante junto com adenoma de lactação. Os tumores mistos benignos 448 

geralmente são caracterizados pela presença de elementos benignos epiteliais, mioepiteliais e 449 

mesenquimais, com formação de cartilagem e/ou osso [28]. Esse achado foi percebido na cadela 450 

com esse tipo histológico, em que a mesma apresentou os dois tipos de metaplasia, óssea e 451 

cartilaginosa. 452 

Em relação aos tumores malignos, Kamiguchi et al. [17] encontraram em 90% das 453 

amostras o tipo histológico carcinoma papilífero. Já Gundim et al. [2] foi carcinoma tubular, 454 

seguido do carcinoma em tumor misto. Canadas et al. [39] de 144 tumores, o tipo mais frequente 455 

foi carcinoma complexo (49/144). Para Nunes et al. [45], 75% (682/904) dos casos foram de 456 

carcinoma em tumor misto, o que corrobora com esta pesquisa. Além disso, outros tipos 457 

histológicos foram encontrados, porém em menor número quando comparado com o carcinoma 458 

em tumor misto. 459 
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O carcinoma em tumor misto é a neoplasia mais comum da glândula mamária de 460 

cadelas com padrão histológico complexo, pois possui componentes de origem epitelial, 461 

mioepitelial e mesenquimal [27, 45]. Microcospicamente, os carcinomas em tumor misto 462 

desenvolvem através de um componente epitelial maligno e outro mesenquimal benigno, 463 

podendo ser tecido cartilaginoso, ósseo ou adiposo [26, 28]. Para diferenciar este tipo dos 464 

tumores benignos mistos deve-se observar maior celularidade e considerável pleomorfismo da 465 

parte epitelial, com índice mitótico elevado, pontos necróticos e padrão infiltrativo [26]. Neste 466 

estudo, uma das pacientes com carcinoma em tumor misto desenvolveu metaplasia em 467 

cartilagem. 468 

As duas pacientes apresentam metástase em linfonodo inguinal confirmados pelo 469 

exame histopatológico, uma com carcinoma de células escamosas, do grupo G4, e outra com 470 

carcinoma papilífero, do grupo G3. Esse achado influencia no estadiamento clínico, conferindo 471 

pior prognóstico das pacientes, pois pacientes com metástases em linfonodos regionais 472 

apresentam diminuição na sobrevida [46, 42].  473 

Ademais, na paciente que foi constatado o carcinoma de células escamosas 474 

confirmou-se ligação com a epiderme cutânea. Existe um tipo especial de carcinoma de células 475 

escamosas que acomete as glândulas mamárias, que histologicamente é parecido com o que 476 

ocorre na pele, porém há ausência de ligação com a epiderme cutânea. A neoplasia que acomete 477 

a glândula mamária é pouco frequente na espécie canina, sendo geralmente infiltrativos e 478 

disseminam via linfática [26, 27]. Diante desse caso percebemos a importância do diagnóstico 479 

histopatológico, pois a neoplasia, pela avaliação macroscópica, consistia em uma massa com 480 

envolvimento da glândula mamária inguinal esquerda, com consistência firme, superfície 481 

irregular e com mobilidade. 482 

No estudo, uma paciente do grupo G3 apresentou o tipo histológico 483 

carcinossarcoma. Trata-se de uma neoplasia mista com componentes epiteliais e mesenquimais 484 
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malignas. Incomum da glândula mamária, com prognóstico ruim, pois a metástase do 485 

componente epitelial ocorre por via linfática para linfonodos regionais e o pulmão, e a do 486 

componente mesenquimal por via hematógena para o pulmão [26, 28]. A paciente já 487 

apresentava o tumor há três anos e o tutor relatava crescimento lento. Na avaliação histológica 488 

do linfonodo inguinal não foi percebido presença de células neoplásicas.  489 

Conclusão 490 

Pôde-se concluir que a obesidade não desencadeou alterações clínicas e 491 

laboratoriais em cadelas com câncer de mama. Porém, notou-se que as cadelas dos grupos com 492 

sobrepeso a obesos apresentaram um maior número de alterações nos parâmetros 493 

hematológicos e bioquímicos, principalmente as cadelas do grupo que também apresentavam 494 

tumores mamários, observando-se trombocitose, linfopenia, leucocitose, leucopenia e 495 

hiperglicemia, mesmo em jejum de 12 horas.   O ECC e o IMCC não apresentaram relação com 496 

o malignidade do  tumor mamário, já que tanto no grupo de cadelas de sobrepeso a obesa quanto 497 

no grupo de magra a ideal, os tipos histológicos com características malignas foram os mais 498 

observados.  499 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O câncer de mama, nas cadelas, é um assunto de relevância mundial. A 

alta casuística auxilia no desenvolvimento de pesquisas, como essa, que buscam 

compreender melhor o comportamento dos tumores mamários na população canina. 

Essas pacientes sofrem alterações comportamentais, clínicas, laboratoriais que 

precisam ser melhor estudadas para que a qualidade de vida e a sobrevida seja 

alcançada com qualidade.  

O presente estudo concluiu que o Índice de Massa Corporal é um método 

adequado para auxiliar no diagnóstico de obesidade, porém existem limitações que 

devem ser consideradas, já que este deixa de considerar a proporcionalidade 

corporal. Além disso, a hiperglicemia constatada nos grupos avaliados apresentou 

maiores valores no grupo G4, justamente nas cadelas obesas com tumores mamários. 

Todas as pacientes tiveram seus nódulos avaliados, resultando no total de 

28 nódulos. Destes a maioria eram malignos o que corrobora com a literatura. O tipo 

histológico maligno mais presente foi o carcinoma em tumor misto e como benigno foi 

o adenomioepitelioma. 
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APÊNDICE 1 

Escore de Condição Corporal, escala de 9 pontos.  

Condição Escore Características 

Magro 1  -Costelas, vértebras lombares, 
ossos pélvicos e proeminências 
ósseas visíveis a distancia 
-Nenhuma gordura corporal 
-Perda evidente de massa muscular 

 2 -Costelas, vértebras e ossos 
pélvicos facilmente visíveis  
-Não há gordura palpável - Algumas 
saliências podem estar visíveis 
-Perda mínima de massa muscular 

 3 -Costelas facilmente palpáveis 
podem estar visíveis sem gordura 
palpável  
-Visível o topo das vértebras 
lombares  
-Ossos pélvicos começam a ficar 
visíveis  
-Cintura e reentrâncias abdominais 
evidentes 

Ideal 4  - Costelas facilmente palpáveis com 
mínima cobertura de gordura  
-A cintura é facilmente observada na 
visão dorsoventral 
-Reentrância abdominal evidente 

 5 - Costelas palpáveis sem excessiva 
cobertura de gordura  
-Cintura observada na visão 
dorsoventral 
-Abdômen retraído quando visto de 
lado 

Sobrepeso 6 -Costelas palpáveis com leve 
excesso de cobertura  
-Cintura é visível quando vista de 
cima, mas não é acentuada  

Obeso 7 -Costelas palpáveis com dificuldade  
-Pesada cobertura de gordura  
-Depósito de gordura evidente sobre 
a área lombar e base da cauda  
-Ausência de cintura ou apenas 
visível  
-Reentrância abdominal pode estar 
presente 
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 8 -Costelas não palpáveis sob 
cobertura muito densa ou palpável 
somente com pressão acentuada  
-Depósito maciço de gordura sobre 
área lombar e base da cauda  
-Cintura inexistente  
-Não há reentrância abdominal, 
podendo existir distensão abdominal 
evidente 

 9 -Maciços depósitos de gordura sobre 
o tórax, coluna vertebral e base da 
cauda  
-Depósitos de gordura no pescoço e 
membros  
-Distensão abdominal evidente 

Fonte: Adaptado de LAFLAMME (1997). 
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APÊNDICE 2 

Medida da estatura do cão para obtenção do cálculo de Índice de Massa Corporal 
Canino.  

 

IMCC =  Peso Corporal (Kg) 
               __________________ 

            
            (Estatura em m)² 

 
 

Condição Valores de Referência 

Magro Abaixo de 11,7 

Ideal Entre 11,8 e 15 

Sobrepeso Entre 15,1 e 18,6 

Obeso Acima de 18,7 

Fonte: MULLER et al. (2008) 
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APÊNDICE 3 

Valores de Referência de Parâmetros Hematológicos Caninos 

 1 a 8 anos* Acima de 8 anos** Unidade 

Hematócrito 37 – 55 38 – 47 % 

Plaquetas 200.000 – 500.000 /µl 

Leucócito 6.000 – 17.000 6.000 – 16.000 /µl 

Neutrófilo 3.000 – 11.500 3.300 – 12.800 % 

Linfócito 1.000 – 4.800 780 – 6.400 % 

*Fonte: Laboratório Clínico Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Estadual Paulista de Botucatu. 

**Fonte: Laboratório de Patologia Clínica Veterinária, Universidade Federal de Viçosa. 
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APÊNDICE 4 

Valores de Referência de Bioquímicas Caninas 
                                                                                                              Unidade 

Colesterol              135 – 270                                                         mg/dl 

Glicose               70 – 110                                                          mg/dl 

Triglicérides               20 – 112                                                          mg/dl 

Fonte: Laboratório Clínico Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Estadual Paulista de Botucatu. 
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APÊNDICE 5 

Sistema TNM (tamanho tumoral, infiltração em linfonodo regional e metástase à 
distância) 
 
 

Estádio Tamanho tumoral Linfonodo regional Metástase 

1 ˂ 3 cm (T1) N0 M0 
2 3 a 5 cm (T2) N0 M0 
3 ˃ 5 cm (T3) N0 M0 
4 Qualquer T N1 M0 
5 Qualquer T Qualquer 0 M1 (Positivo) 
 T = tumor N0 = ausência de 

células metastáticas 
N1 = presença de 

células metastáticas 

M0 = sem 
metástase a 

distância 
M1 = com 

metástase a 
distância 

 
Fonte: OWEN, 1980. 
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ANEXO 1 
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Acesso: https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines#loc-style-and-format 
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ANEXO 2 
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