
HIPERPLASIA FIBROEPITELIAL EM FELINO 
ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA 

UFRPE - RELATO DE CASO

Ana Katharyne Ferreira Fagundes1·, Adriana Kátia da Rocha Neves1, Elisângela Nascimento Silva1, Débora 
Monteiro Navarro Marques de Oliveira1, Raylene Medeiros Ferreira Costa1, Francine Maria de França 

Silva1, Gisele Martinho Morais e Silva1, Elisa Paula de Oliveira Carieli1, Maina de Souza Almeida1, Telga 
Lucena Alves Craveiros de Almeida2

1Graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, 
PE. 
2 Residente do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE. 

Introdução

A hiperplasia fibroepitelial, também denominada 
alteração fibroadenomatosa, fibroadenomatose ou 
fibroadenoma é uma condição benigna, não neoplásica
[1,2] deve ser diferenciada de adenocarcinoma e da 
mastite [3,4].  Histologicamente se caracteriza por 
proliferação de epitélio do ducto mamário e estroma [5]
geralmente acomete gatas jovens, com menos de dois 
anos de idade [1, 2,6], sendo mais comumente descrito 
em fêmeas no início da gestação ou naquelas que estão 
ciclando [7], e em animais que receberam 
progestágenos faz supor que o crescimento anormal da 
glândula seja induzido ou responsivo à progesterona 
[8]. Clinicamente a hiperplasia fibroepitelial é 
caracterizada pelo aumento maciço das glândulas 
mamárias, que são firmes, indolores e não 
inflamatórias, mas podem tornar-se infectadas ou 
necrosadas [9]. Freqüentemente mais de uma glândula 
é afetada, podendo apresentar edema, ulceração, áreas 
de necrose e infecção bacteriana secundária [1,10]. Seu 
crescimento é rápido de uma ou mais glândulas 
mamárias [10,11] O diagnóstico pode ser feito através 
do histórico e sinais clínicos, mas o diagnóstico 
definitivo só pode ser realizado através de biópsia com 
análise histopatológica subseqüente. O tratamento 
consiste na retirada do estímulo hormonal através de 
ovariossalpingo-histerectomia ou suspensão do 
medicamento a base de progesterona [8]. A excisão 
cirúrgica do tecido mamário geralmente não é indicada, 
a menos que haja desenvolvimento de ulceração e/ou 
necrose cutânea [9]. 

O objetivo do presente trabalho é relatar o 
caso de um felino atendido no hospital veterinário com 
hiperplasia fibroeptelial.

Material e métodos

Felino, fêmea, 18 meses de idade em final de 
gestação foi atendido nos hospital veterinário por
apresentar aumento de volume mamário nas duas 
cadeias. O proprietário relatou que o animal nunca 
havia tomado anticoncepcional. A lesão comprometia 
ao exame físico foi observado que todas as mamas 
apresentavam secreção láctea, firmes e ulceradas. Após 
a parição foi realizada mastectomia regional, e 
ovariossalpingo-histerectomia.

Resultados e Discussão

Conforme visto na literatura o animal apresentava 
aumento de volume mamário com crescimento rápido e 
ulcerado [9], acomete principalmente animais jovens 
com menos de dois anos de idade [1, 2,6]. Por se tratar 
de uma enfermidade não neoplásica e condições 
benignas [1,2] o animal foi submetido à cirurgia para a 
retira da cadeia mamaria e ovariossalpingo-
histerectomia..O tratamento consiste na retirada do 
estimulo hormonal  [8].

Apesar de ser citado na literatura que o diagnóstico 
definitivo deve ser realizado através de uma um exame 
histopatológico, o mesmos pode ser presuntivo através 
da historia clinica do animal e os sinais clínicos.
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