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O carcinoma em tumor misto (CTM) é a

neoplasia mamária mais comum em cadelas e

caracteriza-se por um componente epitelial

maligno invasor e um mioepitelial benigno. A

graduação da porção epitelial é feita nas áreas

invasoras, considerando formação de túbulos,

pleomorfismo e contagem mitótica, contudo,

nem sempre apresentam áreas invasoras

suficientes para graduação. O objetivo deste

trabalho foi elaborar um estudo de sobrevida

comparando cadelas com CTM’s graduados com

cadelas acometidas por CTM’s com áreas

invasoras insuficientes para graduação (AIIG).

Figura 3: Gráfico da função de sobrevivência de cadelas

diagnosticadas com CTM mamário grau 1 (n=26), grau 2

(n=16), grau 3 (n=2), e não possíveis de graduar (n=52).

Figura 2: Gráfico da função de sobrevivência de cadelas

diagnosticadas com CTM mamário graduados (n=44) e

não possíveis de graduar (n=52)..
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Introdução

Material e Métodos

Estudo retrospectivos dos 

casos de CTM mamário em 

cadelas, de janeiro de 2015 –

dezembro 2020

Coletas de dados de

sobrevida por ligação

aos tutores e/ou

prontuário médico.

Verificou-se a sobrevida

global, considerando os

casos em que foi feita a

graduação e os com AIIG.

As análises estatísticas foram 

realizadas usando a curva de 

Kaplan-Meier e teste log-rank, 

sendo p<0,05 significativo

Resultados

No período, obteve-se dados de sobrevida de

96 animais diagnosticados com CTM, sendo

que 52 tinham CTM com AIIG, 26 apresentavam

CTM grau I, 16 grau II e dois grau III. A média

de sobrevida de cadelas com CTM graduados,

independentemente do grau, foi de 33,8 meses,

entre os CTM com AIIG a média foi 18,3 meses,

sem diferença estatística entre os dois grupos.

A curva de sobrevida desses dois grupos pode

ser observada na figura 2.

Quando analisados separadamente, cadelas com

CTM grau I obtiveram média de sobrevida igual

a 35,5 meses, CTM grau II média de 30,06

meses, CTM grau III média de 36 meses e, no

caso de CTM com AIIG 18,3 meses, sem

diferença estatística entre os grupos. A curva de

sobrevida desses grupos está na figura 3.

Considerações finais

Em nosso estudo, não ocorreram diferenças

estatísticas entre os CTM graduados e CTM

com AIIG, contudo, estes resultados são

preliminares, com baixa casuística em alguns

grupos e sem considerar a terapêutica

instituída.
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