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RESUMO  

Ao decorrer do tempo, a forma com que os tutores convivem com seus animais de 
estimação, sofreu grandes mudanças, proporcionando uma melhor qualidade de vida e 
aumentando assim, a longevidade dos animais. Porém, devido ao aumento na expectativa de 
vida, houve também um crescimento na incidência de doenças relacionadas a idade, 
principalmente as neoplasias mamarias em cadelas, especialmente nas não castradas, devido 
as alterações hormonais. Tal afecção é frequentemente encontrada na rotina de pequenos 
animais, pois a maioria dos tutores ainda não são conscientes da importância da realização 
da ovariosalpingohisterectomia (OSH), o qual deve ser realizado antes do primeiro estro, 
reduzindo assim o risco do desenvolvimento da neoplasia para 0,5%. Esse atinge 8% nas 
fêmeas esterilizadas após o primeiro ciclo estral, aumentando gradativamente com o passar 
do tempo, além disso, o uso de anticoncepcionais à base de progestágenos, também está 
associado ao desenvolvimento de tumor de mama. Por esses fatores, a campanha 
denominada “Outubro Rosa” é de extrema importância para conscientização da população 
sobre a importância da realização de ovariosalpingohisterectomia antes do primeiro cio, da 
não utilização de medicações contraceptivas e da consulta precoce junto ao médico 
veterinário, medidas que podem reduzir a incidência de neoplasias mamárias.  No presente 
trabalho realizou-se no Hospital Veterinário da Universidade de Marília, durante o mês de 
outubro, a campanha “outubro rosa”, na qual foi feito estudo do nível conhecimento 
populacional sobre tumor de mama,  e uso de anticoncepcionais, através de questionários 
respondidos pelos tutores, ao fim, foi realizado um levantamento de quantos casos 
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procuraram o Hospital Veterinário para avaliação geral devido a campanha, e quantos casos 
dirigiram-se ao Hospital Veterinário, em razão de outras afecções nas quais também 
observadas tumores de mama. Foram avaliados 30 questionários respondidos pelos tutores, 
em que destes, apenas 4 levaram seus animais até o Hospital Veterinário devido ao tumor de 
mama, 6 para avaliação geral devido a campanha, e 20 por outras afecções. Em relação as 
causas do tumor de mama, 60% dos tutores afirmam não saber nada sobre, e 40% já possuia 
conhecimento no assunto, e sobre o uso de anticoncepcionais, apenas 4 animais faziam uso, 
enquanto 86,6% dos tutores afirmavam não utilizar qualquer método contraceptivo nas 
cadelas. Dos animais atendidos devido a outras enfermidades, 7 foram diagnosticados com 
tumor de mama. Tais resultados afirmam a importância das campanhas de conscientização, 
pois, apesar de grande parte da população entrevistada não usar métodos contraceptivos em 
seus animais, ainda há uma pequena parcela da população que apoia o uso. Constata-se, 
que os tutores não possuem informações adequadas e suficientes a respeito dos tumores 
mamários em cães, demonstrando desconhecimento da existência, causas e profilaxia da 
enfermidade, sendo a prevenção e o diagnóstico precoce, fundamentais para evitar o 
desenvolvimento dessa patologia e aumentar as chances de melhora em animais acometidos. 
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