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Introdução 

Tumores mamários constituem 50 a 70% de todos os tumores que 

afetam as cadelas, sendo que aproximadamente 35 a 50% são 

malignos. O exame radiográfico faz parte do protocolo de  

rastreamento de metástases, sendo que cerca de 25% dos animais 

podem apresentar tal alteração no momento do diagnóstico. Estas 

promovem um aumento da radiopacidade pulmonar gerando um 

padrão intersticial que pode ser estruturado ou não estruturado. 

Sabe-se que o tumor de mama acomete cadelas adultas a idosas 

e outras doenças pulmonares podem estar presentes, o que pode  

afetar o prognóstico desses animais. 

Objetivo 

Descrever as alterações pulmonares observadas ao exame 

radiográfico além das metástases em cadelas portadoras de 

tumores de mama. 

Metodologia 

Foi feito um estudo retrospectivo e incluídas cadelas portadoras de 

tumores de mama desde que as imagens estivessem disponíveis 

nos arquivos digitais. A leitura das imagens radiográficas foi feita 

por um único operador num estudo cego, ou seja, sem acesso aos 

laudos anteriores, de forma a permitir a uniformização dos dados 

obtidos. Foi utilizada a classificação tradicional de padrões 

pulmonares (alveolar, bronquial, intersticial e vascular) e da 

distribuição das lesões (difusa, focal, multifocal e lobar). 

Conclusão 
Conclui-se que as alterações descritas no presente estudo são 

relevantes visto que podem retardar o início do tratamento 

cirúrgico e/ou quimioterápico ou agravar durante o mesmo e assim 

afetar o prognóstico das cadelas portadoras de tumor de mama. 

Apoio Financeiro: 

Resultados 

Cem cadelas foram incluídas e destas 60% (60/100) não 

apresentaram alterações radiográficas pulmonares. A frequência 

de ocorrência dos padrões pulmonares e da distribuição das 

lesões nas 40 cadelas estão representadas nas tabela 1. As 

imagens radiográficas de algumas das cadelas que apresentaram 

alterações pulmonares são apresentadas nas figuras 1 e 2. 

Padrões Frequência Distribuição Frequência 

Bronquial 35% (14/40) Difusa 55% (22/40) 

Intersticial 

estruturado 
32,5% (13/40) Multifocal 20% (8/40) 

Intersticial não 

estruturado 
30% (12/40) Focal 17,5% (7/40) 

Alveolar 2,5% (1/40) Lobar 7,5% (3/40) 

Total 100% (40/40) Total 100% (40/40) 

Tabela 1. Padrões pulmonares e distribuição das lesões observados em 40 cadelas 

portadoras de tumores de mama, Niterói,RJ, 2021. 

Figura 1. Imagem radiográfica simples do tórax de cadela na projeção ventro-dorsal 

evidenciando pulmão com opacidade aumentada na região dos lobos caudais (padrão-

alveolar) associado a presença de discretos broncogramas aéreos. 
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Figura 2. Imagem radiográfica simples de cadela na projeção ventro-dorsal 

evidenciando discreto aumento difuso da opacidade pulmonar (padrão intersticial não 

estrturado). 


