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Os neoplasmas mamários em cães

machos são considerados raros e

associados aos tumores testiculares.

Este trabalho tem como objetivo

relatar os casos de tumores mamários

em cães machos diagnosticados no

período de janeiro de 2016 a junho de

2021, SOVET-UFPel.

Introdução

Foram analisados todos os

encaminhamentos de biopsias e

necropsias com diagnóstico de

neoplasmas mamários em cães

machos. Os dados foram categorizados

de acordo com a raça, idade e quanto

ao diagnóstico histopatológico.

Figura 2:  Aspecto macroscópico do seminomaFigura 1: Aspecto macroscópica do carcinossarcoma

Pode-se inferir que o aparecimento de neoplasmas mamários está associada com

tumores de testículos e são de baixa frequência.

Resultados e Discussão

Material e Métodos

Considerações Finais

Foram diagnosticados cinco machos com neoplasma mamário. Apenas um caso foi

oriundo de necropsia e os demais de biopsia. Destes 40% (2/5) eram SRD, 40% (2/5)

CRD (Buldogue Inglês e Akita) e 20% (1/5) NI. Todos eram idosos com média de

12 anos. Os diagnósticos histopatológicos 40% (2/5) foram de carcinoma em tumor

misto e os outros casos foram de carcinoma ductal in situ, carcinoma tubular e

carcinossarcoma (Figura 1) com 20% (1/5) cada um. Foi diagnosticado a presença de

tumores testiculares (Figura 2) em quatro desses animais. O paciente com carcinoma

ductal in situ apresentou tumor de células intersticiais e sertolioma. Um dos animais

com carcinoma em tumor misto teve sertolioma intratubular e seminoma; e o outro

teve tumor de células intersticiais. O paciente com carcinossarcoma apresentou

sertolioma e tumor de células intersticiais. Não foram encaminhados os testículos do

animal com carcinoma tubular, e o mesmo permanecia não castrado.
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