
      
  

 

 

                                                                 

 
 

CARCINOMA TUBULAR MAMÁRIO EM FELINO: RELATO DE CASO 
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RESUMO  

Os tumores mamários são o terceiro tipo de tumor mais frequente nos gatos, mais de 
80% dos tumores mamários são do tipo carcinoma. As massas são geralmente firmes, 
nodulares e invasivas. Frequentemente são aderidos à pele e à parede abdominal subjacente. 
O tamanho dos tumores pode variar, desde pequenos nódulos com 0,5 cm de diâmetro, até 
tumores com mais de 15 cm no seu maior eixo. Fatores epidemiológicos, como a idade 
avançada do animal no momento do diagnóstico, podem interferir negativamente no 
prognóstico, diminuindo o tempo de sobre vida livre de neoplasias após a cirurgia. O objetivo 
desse relato é descreve um caso de carcinoma tubular mamário em um felino e mostrar a 
importância do adequado diagnóstico, bem como uma conduta terapêutica adequada para 
cada caso, garantindo assim, um melhor prognóstico. Felino, fêmea, 10 anos, não castrada 
foi atendida em uma clinica particular com queixa principal de aumento de volume na região 
mamaria com inicio a cerca de 1 ano, mostrando nos últimos meses um aumento progressivo. 
Quando questionada a proprietária afirmou que nunca utilizou contraceptivo.  No exame físico 
foram observados dois nódulos de tamanhos diferentes na cadeia mamária inguinal. Realizou-
se análise radiológica, hematológica e bioquímica. No raio-x da paciente não foi evidenciado 
metástase e o padrão hematológico e bioquímicos estavam dentro dos valores fisiológicos 
para a espécie. A paciente foi encaminhada para a cirurgia, com o diagnostico presuntivo de 
neoplasia mamária, para a realização de mastectomia total e ovário-histerctomia. O produto 
da nodulectomia foi encaminhado para biópsia em recipiente de formol a 10% para o 
Laboratório de Patologia Animal do Hospital Veterinário (HV) da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), Campus de Patos, PB, para avaliação histopatológica.  Na 
histopatogia foi observado que os nódulos possuíam padrão condizente com carcinoma 
tubular mamário. Devido a ser uma neoplasia de caráter maligno e que pode se torna invasivo, 
optou-se por realizar um novo Raio X de tórax, mais não se evidenciou metástase. Após 10 
dias do procedimento cirúrgico a paciente retornou para retirar os pontos e estava bem. Até o 
presente momento, seis meses após o procedimento cirúrgico o animal ainda não apresenta 
sinal de novos nódulos. Conclui-se que a incidência de neoplasias mamárias felinas apresenta 
número significativo e que o histórico de utilização de progestágeno sintéticos não é de caráter 
conclusivo para evidenciar aparecimento de neoplasias nestes animais. E que embora a 
mastectomia não seja o procedimento mais indicando em casos de neoplasias mamaria em 
gatas, a escolha do protocolo juntamente com a ovário histerectomia foi baseado no tempo 
de progressão da doença no paciente e a impossibilidade de regressão espontânea pelo 
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desconhecimento dos fatores que desencadearam o aparecimento da massa neoplásica, 
onde tornaram-se um meio viável e benéfico para a eliminação da neoplasia mamária, pois o 
animal mostrou uma melhora rápida e definitiva do quadro. 
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