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Introdução

Normalmente os cães possuem cinco pares de 
glândulas mamárias, e os gatos quatro pares. As 
glândulas mamárias são nomeadas de acordo com sua 
localização. O primeiro par de glândulas é denominado 
glândulas torácicas craniais, o segundo par como 
glândulas torácicas caudais, o terceiro par de glândulas 
abdominais craniais, o quarto par glândulas abdominais 
caudais e por último o quinto par denominado 
glândulas inguinais [1].

Uma das afecções mais importantes das glândulas 
mamárias, encontradas na clínica, são os tumores 
mamários. Estes são incomuns em cães machos [2], 
mas quando presentes quase todos são malignos [3]. 
Em cadelas, são os tumores mais comuns, 
representando a metade das ocorrências de todos os 
tumores [4].

O tumor mamário é o terceiro mais freqüente em 
gatas, perdendo apenas para os tumores cutâneos e os 
linfomas [5] acometendo mais animais idosos com 
média etária de 10 anos. Representa 41 a 53% dos 
tumores em caninos [3].

O principal fator de sobrevivência estatisticamente 
significativo é o volume do tumor, que pode variar em 
tamanho podendo ter alguns milímetros a vários 
centímetros de diâmetro [4], cadelas que se apresentam 
com tumores mamários menores de 3cm de diâmetro 
têm prognóstico significativamente melhor que tumores 
maiores de 3cm [3].

Os tumores de mama estão relacionados 
principalmente ao fator hormonal e pode ser evitado se 
a Ovariohisterectomia (OSH) for realizada antes do 
primeiro ano de idade, fêmeas inteiras ou submetidas a 

OSH tardia são mais predispostas [4]. O risco de 
aparecimento de tumores mamários em cadelas castradas 
antes de seu primeiro cio é de 0,5%, aumenta para 8% após 
o primeiro cio, e para 26% após o segundo cio [2].

A administração de progesterona pode se associar ao 
desenvolvimento de tumores mamários malignos em gatas e 
cadelas [2], além de promover alterações hiperplásicas nas 
glândulas de cadelas em 70% [4]. A avaliação diagnóstica 
de pacientes com tumores mamários deve constar de exame 
físico completo, hemograma completo e perfil bioquímico 
sérico, urinálise e radiografias torácicas (vistas laterais 
direita e esquerda) [3].

A excisão cirúrgica dos tumores mamários deve ser 
recomendada para todos os cães, exceto quando há 
evidência de afecção metastática distante [4]. A 
lumpectomia, nodulectomia [3] ou mastectomia parcial [6] 
é a remoção de uma massa ou parte das mamas.

O objetivo da remoção de um tumor é a remoção de 
todas as células neoplásicas; portanto, há necessidade da 
remoção de margem cirúrgica adequada de tecido normal 
em torno da neoplasia, como garantia de que não será 
deixada qualquer célula neoplásica no local primário. Estas 
margens projetam-se profundamente e também por todos os 
lados do tumor. Alguns tumores invasivos parecem estar 
encapsulados, mas na verdade possuem pseudocápsula 
composta de células tumorais comprimidas [7].

Este tem trabalho tem como objetivo relatar um 
levantamento do alto índice de mastectomia realizado em 
cães e gatos no Hospital veterinário da UFRPE.

Material e métodos

O levantamento foi realizado nos animais que deram 
entrada no Hospital Veterinário do Departamento de 



Medicina Veterinária da UFRPE durante o período de 
3 meses (junho julho, e agosto) na área de clinica 
cirúrgica no ambulatório 4 no turno da tarde com 
cirurgias previamente marcadas.

Durante esse período foram realizadas 98 cirurgias 
no total de 64 dias úteis. Dentre as cirurgias realizadas 
foram encontradas no levantamento 32 cirurgias de 
mastectomia, 25 em cães e 07 em gatos, 
aproximadamente 1/3 das cirurgias.

Esses animais apresentaram como principal sintoma 
o aumento de volume em uma ou mais glândulas 
mamarias.

Esses animais eram submetidos a cirurgia após serem 
pré-avaliados na clinica submetidos a realização de 
exames prévios, com posterior análise dos mesmos 
(hemograma + plaquetas e raio-x torácico).

A anestesia utilizada em cães, foi anestesia geral. A 
MPA, dependo do estado clínico do animal, pode ser 
praticada com acepram 0,2% (0,05 a 0,2mg/kg), tramal 
5% (2mg/kg), xilazina 2% (1 a 2 mg/kg), diazepan
0,5% (0,5 mg/kg) todos por via intramuscular (IM) e a 
indução foi realizada com propofol 1% (14 a 16 mg/kg) 
intravenoso (IV) e a manutenção sempre com  a técnica 
inalatória com isoflurano.

Em gatos foi realizada a anestesia dissociativa sendo 
a MPA realizada com os mesmo fármacos utilizados 
nos cães e a anestesia dissociativa com ketamina 10% 
(6 a 8 mg/kg IV e 10 a 15 mg/kg IM).

Resultados

Com base no levantamento dos casos de 
mastectomia no HV fica comprovado a importância da 
prevenção dos casos de tumores nas glândulas 
mamarias em cães e gatos. Por ter o índice de 1/3 das 
cirurgias realizadas, advindas no ambulatório 4 no 
período das tarde no HV. Foi demonstrado com o 
estudo uma media de idade no aparecimento de 
tumores nos gatos de 9 anos e em cães 
aproximadamente 10 anos.

Foi observado um prognóstico bom na maioria dos 
casos, com uma maior sobrevida para os animais que 
tem o diagnostico realizado mais previamente, 
condizendo com BELLA [3], esta relatou que cadelas 
que se apresentam com tumores mamários menores de 
3cm de diâmetro têm prognóstico significativamente 
melhor que tumores maiores de 3cm.

Também foi constatado que todos os animais que 
desenvolveram a patologia eram fêmeas inteiras, 
concordando com o que diz NELSON [4], que fêmeas 
inteiras ou submetidas a OSH tardia são mais 
predispostas.

Após a cirurgia pode ser feito o exame 
histopatológico dos tumores mamários, um método 
para identificar o tipo de células presentes.
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