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Tumores de cadeia mamária em cadelas são frequentes na rotina veterinária e o diagnóstico precoce e assertivo

é essencial para o tratamento.

Introdução

Avaliar os processos proliferativos neoplásicos e não neoplásicos de cadeia mamária de cadelas a fim de

identificar a sua frequência e origem.

Foi realizado um estudo retrospectivo dos dados de 266 lesões da região de cadeia mamária de 204 cadelas no

período de maio de 2020 a maio de 2021 de diferentes locais da região metropolitana do Rio de Janeiro.

A idade média observada nos animais foi de 10,76 (±4,76) anos. Animais SRD foram os mais frequentes

(32,98%), seguidos por Poodle (21,47%), Yorkshire terrier (8,38%) e Pinscher (8,38%). Dos 266 diagnósticos

realizados, lesões proliferativas da glândula mamária (figura 1A) e não associadas à glândula mamária (figura

1B) foram as mais frequentes. Dentre as neoplasias malignas da glândula mamária (figura 1C) o carcinoma em

tumor misto (figura 2A) foi o mais observado; dentre as neoplasias benignas (figura 1D), o tumor misto benigno

(figura 2B) foi o mais diagnosticado. Nos diagnósticos neoplásicos malignos não relacionados à glândula

mamária o mastocitoma (figura 2C) foi o mais comum, seguido do hemangioma (figura 2D) nas neoplasias

benignas.

A maioria dos processos proliferativos observados em cadeia mamária são de origem neoplásica e oriundos da

glândula, sendo o carcinoma em tumor misto o tipo mais comum. Casos significativos de neoplasias

associadas à cadeia mamária, mas não à glândula foram observados, ressaltando a importância do diagnóstico

histopatológico preciso para um correto acompanhamento clínico.
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Figura 1: (A) Gráfico de frequência das alterações proliferativas neoplásicas e não neoplásicas associadas à glândula

mamária em cadelas. (B) Gráfico de frequência das alterações proliferativas neoplásicas e não neoplásicas não associadas à

glândula mamária em cadelas. (C) Gráfico de frequência de processos proliferativos neoplásicos malignos da glândula

mamária de cadelas de acordo com a classificação do tumor. (D) Gráfico de processos proliferativos neoplásicos benignos

da glândula mamária de cadelas de acordo com a classificação do tumor.

Figura 2: (A) Carcinoma em tumor misto. Glândula mamária. Cão. Fotomicrografia de proliferação maligna de

células epiteliais em arranjo acinar (ponta de seta) associada a matriz pré-condroide (seta). 400x. HE. (B) Tumor

misto benigno. Glândula mamária. Cão. Fotomigrografia de proliferação benigna de células epiteliais em arranjo

acinar (ponta de seta) associada a trabéculas ósseas com formação de componente mieloide (seta). 100x. HE. (C)

Mastocitoma. Pele da região de cadeia mamária. Cão. Fotomicrografia de proliferação de mastócitos arranjados

em cordões (seta) e infiltrado eosinofílico (asterisco). 400x. HE. (D) Hemangioma cavernoso. Pele da região de

cadeia mamária. Cão. Fotomicrografia de proliferação benigna de vasos sanguíneos formando espaços vasculares

cavernosos preenchidos por hemácias (seta). 100x. HE.
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