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Resumo 

 

Citologia e Histopatologia: a sua importância no diagnóstico de tumores mamários 

em canídeos e felídeos 

 

Os tumores mamários são o terceiro tipo de tumor mais comum nos felinos, e constituem 

aproximadamente 52% de todos os tumores que afectam as fêmeas da espécie canina. 

Contudo, a incidência destes tumores mostra uma tendência para diminuir, já que a prática 

da ovariohisterectomia em fêmeas jovens é cada vez mais comum na clínica cirúrgica diária. 

Para esta dissertação foi desenvolvido um protocolo experimental com o objectivo de 

caracterizar uma população de canídeos e felídeos sofrendo de tumores de mama, 

considerando se existe ou não alguma correlação entre o diagnóstico preliminar conseguido 

com a citologia (PAAF) e o diagnóstico definitivo obtido com a histopatologia dos tumores 

mamários em canídeos e felídeos. Foram considerados parâmetros como a localização, 

faixa etária, administração prévia de progestagénios, entre outros. A localização mais 

comum das neoplasias mamárias foi igual para ambas as espécies, com os resultados de 

maior expressão nas mamas abdominais com 41,0%, seguido das glândulas mamárias 

inguinais com 33,0 % e por fim as glândulas mamárias torácicas com 26,0%. Com base nos 

dados recolhidos e analisados, observa-se que na população de cadelas existe uma 

variedade de idades com valores compreendidos entre os 4 e 12 anos de idade, com uma 

média de 9  anos de idade (9 ± 2,4 anos). A faixa etária na população de gatas variou entre 

os 8 e os 12 anos, sendo que a média se situou nos 10 anos (10 ± 1,3 anos). Dos resultados 

obtidos, 91,0% revelaram uma concordância entre o diagnóstico citológico e o diagnóstico 

histopatológico. Os resultados do exame citológico realizado com a técnica de PAAF 

permitiram obter os seguintes resultados: 46,0% de tumores de mama de natureza 

carcinomatosa, 9,0% de tumores de mama de natureza benigna e 18,0% de tumores de 

mama de natureza mista. Verificou-se que 64,0% das amostras foram classificadas com a 

citologia como sendo neoplasias malignas, 9,0% das amostras como sendo neoplasias 

benignas, 9,0% das amostras como sendo neoplasias de natureza quística e 18,0% não 

foram conclusivas. Depois de avaliadas em exame histopatológico, as mesmas lesões 

permitiram obter como resultados uma frequência de 91,0% para carcinomas mamários e 

9,0% representando os adenomas. Na população de canídeos, 83,0% das amostras foram 

relativas a neoplasias malignas e 17,0% a neoplasias benignas. Por outro lado, na 

população de felídeos a totalidade das amostras eram neoplasias malignas. 

 

 

Palavras Chave: Tumores Mamários; Citologia; Histopatologia; Canídeo; Felídeo. 
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Abstract 

 

Cytology and Histopathology: its importance on the diagnosis of the mammary 

tumors in canines and felines. 

 

Mammary tumors are the third most common type of feline tumors, and constitute about 52% 

of all tumors that affect females of the canine species. Nevertheless, this tumor incidence 

reveals a tendency to diminish, as the practice of ovariohysterectomy in young females is 

progressively common in daily veterinary practice. An experimental protocol was developed 

with the objective of characterizing the canine and feline population that suffers from 

mammary tumors, considering the existence of any correlation between the preliminary 

diagnosis using cytology (fine-needle aspiration) and the definitive diagnosis obtained with 

histopathological examination of mammary tumors in the canine and feline species. Several 

different parameters, as tumor localization, age, previous progestins administration, among 

others, were considered. The most common localization of the mammary neoplasms was the 

same for both species, showing a greater expression in the abdominal glands with 41.0%, 

followed by the inguinal glands with 33.0% and lastly the thoracic glands with 26.0%. Based 

on the data collected and analyzed, it can be observed that in the bitches’ population there is 

a variety of ages that present a minimum and maximum value of 4 and 12 years, 

respectively, with an average age of 9 years (9 ± 2.4 years). The queens’ age varied 

between 8 and 10 years, with an average age of 10 years (10 ± 1.3 years). From the results, 

91.0% showed a concordance between the cytological and the histopathological diagnosis. 

The data of the fine-needle aspiration cytology permitted obtaining the following results: 

46.0% of the mammary tumors were of carcinomatousis nature, 9,0% of the mammary 

tumors were of bening nature and 18.0% of the mammary tumors presented a mixed nature.  

It was also verified that 64.0% of the samples were cytologically classified as malign 

neoplasms, 9.0% as benign neoplasms and 18.0% were inconclusive. The histopathological 

examination of the same samples revealed that 91.0% were mammary carcinomas and 9.0% 

were mammary adenomas. In the canine population, 83.0% of the samples were related to 

malign neoplasms and 17.0% to benign neoplasms. On the other hand, the feline population 

revealed that all samples were malign neoplasms. 

 

 

Key Words: Mammary Tumors; Cytology; Histopathology; Canine; Feline. 
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Relatório de estágio 

 

A presente dissertação de mestrado foi realizada no âmbito do estágio curricular do curso de 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade Técnica de Lisboa (FMV – UTL). O estágio foi realizado no Centro de Medicina 

Veterinária Anjos de Assis (CMVAA) sob a orientação do Dr. Miguel Carreira, e abrangeu as 

áreas de Medicina Preventiva, Medicina Interna, Cirurgia (Geral e de Especialidade), 

Internamentos, Exames Complementares de Diagnóstico (Medicina Laboratorial e 

Imagiologia) e Gestão Clínica em Animais de Companhia e Exóticos, com uma duração de 6 

meses, realizado no período decorrido entre Outubro de 2007 e Abril de 2008. 

Durante o período de estágio foi possibilitada a integração em todas as actividades clínicas 

do CMVAA. Os estagiários participaram na assistência às consultas, na recolha dos dados 

clínicos, no exame físico, na realização de exames complementares de diagnóstico, na 

preparação e administração de medicações e auxiliaram nos actos médico-veterinários. Foi 

ainda permitida a realização supervisionada de tratamentos médicos em regime de 

ambulatório, de cuidados de enfermagem, de re-avaliações clínicas e ainda de consultas de 

Medicina Preventiva. Os estagiários tiveram ainda uma participação activa na área da 

Cirurgia, assistindo à avaliação pré-cirúrgica dos animais, preparando a sala e o material 

necessário, preparando e administrando pré-medicações e induções anestésicas, 

monitorizando a recuperação pós-cirúrgica e efectuando as avaliações e os cuidados pós-

cirúrgicos. Desempenharam ainda, alternadamente, as funções de circulante, anestesista, 

ajudante de cirurgião, ou cirurgião principal em procedimentos simples. 

Apresenta-se de seguida, um resumo das actividades desenvolvidas nas diferentes áreas 

clínicas sob a forma de representações gráficas (tabelas e gráficos) relativas à casuística do 

estágio, seguida de uma dissertação subordinada do tema. 

Na Patologia Médica a área com maior incidência dos casos é a Ortopedia/Trauma com 

17%, seguida pela Gastroenterologia e Dermatologia com 11%. A população de canídeos 

têm uma representação superior com excepção das áreas de Infecciologia e Renal/Urinário 

em que a população de felídeos tem uma incidência maior. 
Tabela nº 1 – Casuística do estágio relativa à Patologia Médica 

Área (%) Espécie (%) Entidades mais frequentes (%) 
Insuf. Cardíaca Congestiva 51% 
Sopro Cardíaco 14% 
Insuf. Válvula Mitral 9% 

Cardiovascular 4% Canídeos 100% 

Cardiomegália 9% 
Dermatite 23% 
Dermatite por Malassezia 7% 
DAPP 9% 
Síndrome Hot-Spot 9% 

Canídeos 79% 

Sarna Por Demodex 7% 
DAPP 4% Felídeos 19% 
Dermofitíase 10% 

Dermatologia 11% 

Exóticos 2% Sarna Por Cnemidocoptes 2% 
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Tabela nº 1 – Continuação da casuística do estágio relativa à Patologia Médica 

Área (%) Espécie (%) Entidades mais � reqüentes 
(%) 

Diabetes Melittus 62% 

Síndrome Cushing 31% Endocrinologia 2% Canídeos 100% 

Hipotiroidismo 8% 

Doença periodontal 34% 

Papilomatose  3% Canídeos 66% 

Hipoplasia do Esmalte 3% 
Complexo 
Estomatite/Gengivite 13% Felídeos 31% 
Úlceras Orais 13% 

Estomatologia 4% 

Exóticos 3% Placas Diftérias 3% 

Gastroenterite 20% 

Enterite 14% 

Neoplasia Esplénica 8% 

Hérnia Perineal 5% 

Megaesófago 3% 

Canídeos 81% 

Dilatação/Torção Gástrica 2% 

Pancreatite 2% 

Lipidose Hepática 2% 

Hérnia Diafragmática 2% 
Felídeos 16% 

Prolapso Rectal 1% 

Gastroenterite 2% 

Gastroenterologia 11% 

Exóticos 3% 
Protactite 1% 

Leishmaniose 18% 

Ricketsiose 6% Canídeos 33% 

Coccidiose 3% 

Coriza 33% 

FeLV 12% 

Panleucopénia Felina 6% 
Felídeos 64% 

Peritonite Infecciosa 
Felina 6% 

Infecciologia 4% 

Exóticos 3% Pasteurelose 3% 

Hérnia Discal 46% 

Epilepsia 16% Canídeos 89% 

Convulsão Atípica 11% 

Felídeos 8% Epilepsia 5% 

Neurologia 4% 

Exóticos 3% AVC 3% 

Conjuntivite 19% 

Cataratas 17% 

Entrópion  9% 
Protusão da Glând. De 
Harden 4% 

Luxação do Cristalino 4% 

Canídeos 81% 

Úlcera da Córnea 2% 

Queratoconjuntivite 2% Felídeos 13% 
Conjuntivite 4% 

Blefarite 1% 

Oftalmologia 10% 

Exóticos 6% 
Neoplasia Ocular 2% 
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Tabela nº 1 – Continuação da casuística do estágio relativa à Patologia Médica 

Área (%) Espécie (%) Entidades mais frequentes (%) 

Neoplasia Mamária 56% 

Fibrossarcoma 3% Canídeos 74% 

Melanoma 3% 

Neoplasia Mamária 21% Felídeos 24% 
Fibrossarcoma 3% 

Oncologia 4% 

Exóticos 2% Neoplasia Carniana 2% 

Displasia Coxo-Femural 14% 

Ferida Traumática 10% 

Luxação Patelar 8% 

Fractura Tíbial 6% 
Canídeos 82% 

Ruptura do Lig. Cruzado 
Cranial 4% 

Ferida Traumática 3% 

Displasia Coxo-Femural 2% Felídeos 16% 

Fractura Pélvis 1% 

Ortopedia/Trauma 17% 

Exóticos 2% Fractura Asa 1% 

Otite Parasitária 33% 

Otite Malassezia 22% 

Otite Mista 9% 
Canídeos 84% 

Otohematoma 3% 

Otite Parasitária 9% 

Otologia 8% 

Felídeos 16% 
Otite Mista 7% 
Adenoma das Glând. 
Hepatoides 20% 

Abcesso 20% Canídeos 80% 

Adenoma da Glând. Base da 
Cauda 9% 

Abcesso 11% 

Pele/Anexos 4% 

Felídeos 20% 
Fístula das Glând. Hepatoides 6% 

ITU 23% 

IRC 9% Canídeos 45% 

Cistite Idiopática 3% 

ITU 28% 

IRC 13% 

Renal/Urinário 8% 

Felídeos 55% 

Rim Poliquístico 2% 

Piómetra 18% Canídeos 88% 
Pseudogestação 15% 

Hiperplasia Mamária 6% 
Reprodutor 4% 

Felídeos 12% 
Distócia 3% 

Traqueíte 23% 

Edema Pulmonar Agudo 9% Canídeos 57% 

Pneumonia 5% 

Rinite Alérgica 14% 

Bronquite Alérgica 2% Felídeos 27% 

Bronquite Asmática 2% 

Pneumonia 7% 

Respiratório 5% 

Exóticos 16% 
Enfisema Subcutâneo 2% 
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Na área Medicina Preventiva o acto de vacinação representa 96,99% e os restantes 3,01% 

são referentes ao acto da identificação electrónica em canídeos e felídeos. A vacinação tem 

uma distribuição percentual muito grande na Clínica dos Animais de Companhia e Exóticos 

com cerca de 97%. 

 
Gráfico nº 1 – Distribuição das diferentes espécies na área da Medicina Preventiva (vacinação). 

 
 

 
Gráfico nº 2 – Distribuição das espécies na área da Medicina Preventiva (identificação electrónica) 

 
 

A área da Patologia Cirúrgica foi dividida em 3 sub-áreas: a cirurgia ortopédica, cirurgia de 

tecidos moles e pequena cirurgia. As entidades incluídas na pequena cirurgia foram a 

destartarização, exodontia, exérese de massas com anestesia local e a castração de 

felídeos do sexo masculino. 

A cirurgia de tecidos moles com 47% do total dos animais é a área com maior 

representação, seguida pela cirurgia ortopédica com 29% e por último a pequena cirurgia 

com 24%. 
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Gráfico nº 3 – Distribuição percentual das espécies nas diferentes sub-áreas da Patologia Cirúrgica 
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Introdução 

 

A Oncologia Veterinária conheceu uma apreciável evolução nas últimas décadas. A 

concepção dos animais de companhia como elementos de família fomentou a procura 

incessante de mais e melhores cuidados de saúde. 

As neoplasias continuam a ser uma das doenças mais graves cuja incidência aumenta à 

medida que os animais de companhia dilatam a sua esperança média de vida atingindo a 

idade geriátrica. 

O aprofundamento do conhecimento, associado à evolução das técnicas de diagnóstico e 

das terapêuticas, traduziu-se actualmente numa melhor qualidade de vida e numa sobrevida 

mais prolongada para estes, à semelhança do que com a espécie humana.  

A importância das neoplasias mamárias em canídeos e felídeos tem aumentado, 

espelhando-se na frequência com que estes casos surgem na clínica médica e cirúrgica 

diária, apresentando muitas semelhanças com os tumores mamários da mulher. 

O tumor de mama, em particular na cadela, constitui um desafio para os Clínicos, Cirurgiões 

e Patologistas que nenhum outro tumor consegue igualar, apresentando-se como um campo 

aliciante de investigação, se se atender que se trata de uma entidade clínica com grande 

diversidade morfológica surgindo a partir de uma população celular variada. 

Os tumores mamários são o terceiro tipo de tumor mais comum nos felinos, e constituem 

aproximadamente 52% de todos os tumores que afectam as fêmeas da espécie canina. 

Objectivou-se com esta dissertação realizar uma revisão actualizada sobre as neoplasias 

mamárias que se registam em canídeos e felídeos, e ainda apresentar um estudo 

desenvolvido ao longo do período de estágio com base num protocolo desenvolvido para 

caracterizar o tipo de tumor de mama que surge em ambas as espécies, e determinar se 

existem ou não diferenças significativas entre os resultados obtidos experimentalmente com 

as citologias mamárias realizadas em primeira abordagem e os resultados obtidos com a 

histopatologia para um diagnóstico definitivo. 
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1. O ciclo celular 

 

A capacidade de uma célula em se dividir é uma propriedade fundamental dos organismos 

vivos. A formação de uma nova célula tem sempre origem noutra já existente, através de um 

processo denominado divisão celular, sendo o ciclo celular definido como o intervalo de 

tempo entre duas divisões celulares sucessivas, cuja variabilidade pode ser exuberante 

considerando: os diferentes organismos, as células nas diferentes fases do desenvolvimento 

e entre os diferentes tipos de células (Dutra, A. P., Granja, N. V. & Schmitt, F. C., 2004). 

No que respeita à sua capacidade de divisão, as células podem dividir-se em três classes: 

as que possuem um elevado grau de especialização e que perderam a capacidade de 

divisão (como por exemplo, as do sistema nervoso ou os glóbulos vermelhos); as que 

normalmente não se dividem, mas que podem ser induzidas a dividir-se quando estimuladas 

(células hepáticas e linfócitos) e as que possuem uma actividade mitótica elevada (células 

das gónadas e as epiteliais). 

Contudo, e apesar destas diferenças, observa-se que quando cultivadas e crescidas em 

meios de cultura apropriados, muitas células atravessam um ciclo completo em cerca de 20 

horas, o que indica que num organismo multicelular a taxa de proliferação de cada tipo 

celular é também regulada por factores extrínsecos à própria célula, não dependendo 

apenas das suas características intrínsecas. 

O estudo do ciclo celular tem enormes implicações práticas no campo da Medicina 

nomeadamente no que respeita ao controlo de tumores, uma vez que esta doença resulta 

na sua essência da perda de controlo que a célula apresenta quanto à sua própria divisão. 

Tradicionalmente o ciclo celular divide-se em duas fases: a interfase e a mitose ou fase M. 

A observação de que a duplicação cromossómica ocorre durante um período específico da 

interfase, originou a sua divisão em três etapas diferentes: o período de síntese do DNA 

(denominado fase S); a fase que o antecede (denominado fase G1) e o período entre a fase 

S e a mitose seguinte (denominado fase G2) (Tavares, A. & Perdigão, J., 2001). 

A mitose é uma fase relativamente curta do ciclo celular sendo a sua duração mais ou 

menos constante entre diferentes tipos celulares (frequentemente cerca de uma hora). O 

mesmo acontece relativamente às fases S e G2, verificando-se que em termos de duração, 

a maior variabilidade ocorre na fase G1, já que é nesta fase que se processa todo o período 

em que a célula cresce e executa as suas funções, observando-se que (com raras 

excepções) as células que pararam de se dividir, fazem-no num ponto imediatamente 

anterior à iniciação da síntese de DNA. As células nestas condições dizem-se em fase G0, 

distinguindo-se assim as células que abandonaram o ciclo celular das que se encontram 

numa fase G1 típica. A re-entrada da célula em fase G0 no ciclo celular, e a sua passagem a 

G1 efectua-se como uma por resposta a estímulos externos, como por exemplo, as 

hormonas. A passagem da fase G1 para a fase S depende por seu lado de um sinal interno 
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gerado pela célula determinando o início da replicação do DNA. Este sinal marca um ponto 

no ciclo celular, denominado de Início e que constitui um ponto sem retorno já que a partir 

do momento em que é desencadeado, o ciclo celular não pode “voltar atrás” e a célula 

invariavelmente completará a duplicação do seu DNA, sofrendo mitose. 

Os acontecimentos que se relacionam com a duplicação e divisão do material genético da 

célula constituem os chamados acontecimentos-chave do ciclo celular, apresentando-se 

como um requisito essencial à viabilidade celular, o que é importantíssimo já que possibilita 

antever que factores como por exemplo células em diferentes estágios do ciclo celular, 

podem ser mais ou menos sensíveis a determinados factores, como por exemplo, fármacos 

ou radiação (Dobson, J. M., 2003). 

 
Figura nº 1 - Representação esquemática do ciclo celular com as diferentes fases: M; I; G1; G0; S e 
G2 (adaptado de Richard Wheeler (Zephyris) 2006) 

 
 

 

1.1. Pontos de controlo do ciclo celular 

 

De modo a executar as diferentes etapas do ciclo numa ordem correcta, as células possuem 

pontos de controlo que monitorizam o estado dos acontecimentos ao longo do seu ciclo 

celular, como por exemplo, a replicação dos cromossomas ou a formação do fuso mitótico 

(determinando se o ciclo celular deve ou não continuar). Se o sistema detectar alterações, 

surgem respostas que param temporariamente a progressão normal do ciclo celular. A célula 

poderá então proceder às reparações necessárias ainda antes de continuar para uma nova 

etapa do seu ciclo, evitando por exemplo fenómenos ou alterações que poderiam conduzir à 

sua morte ou à sua transformação por exemplo numa célula neoplásica (Hartwell, L. & 

Weinert, T., 2004). 

No entanto, se o sistema de vigilância falhar na detecção de tais erros ou anomalias, o ciclo 

prossegue para as etapas seguintes mesmo em presença destes. Estes pontos de controlo 
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são assim extraordinariamente sensíveis o suficiente para detectar a presença de uma única 

alteração numa das moléculas de DNA, ou por exemplo de um único cromossoma não 

associado ao fuso mitótico, induzindo de imediato a paragem no ciclo celular. Por exemplo, 

quando as células normais estão sujeitas a terapias que alteram o DNA como é o caso da 

radiação ionizante, a sua progressão ao longo do ciclo celular é interrompido para que a 

alteração seja reparada. A irradiação de uma célula durante a fase G1 do ciclo celular atrasa 

a progressão até à fase S; de modo semelhante, as células irradiadas durante a fase S 

atrasam a continuação da síntese do DNA e as células irradiadas durante G2 atrasam a sua 

entrada em mitose (Nigg, E. A. 2003). 

O conceito de ponto de controlo pois como uma ajuda valiosa para a compreensão do ciclo 

celular e a sua regulação. Os pontos de controlo mais estudados são os que monitorizam a 

existência de alterações no DNA e na sua replicação, bloqueando a mitose quando este se 

encontra alterado ou quando a sua replicação está incompleta. Têm mecanismos de 

vigilância que detectam estruturas específicas de DNA e a presença de complexos proteícos 

envolvidos na replicação e reparação do DNA. Existem pontos de controlo de elevada 

especificidade, por exemplo, um que bloqueia a fase S após alterações no DNA e que em 

células dos mamíferos depende da presença do gene supressor de tumores – p53, ou outro 

que surge durante a mitose interrompendo a progressão desta se o fuso mitótico não estiver 

correctamente formado ou se a ligação e orientação de todos os cromossomas ao fuso não 

estiverem asseguradas. Por curiosidade, refere-se que este ponto de controlo foi descoberto 

a partir da observação de que a remoção de um cromossoma do fuso provocaria um 

bloqueio da progressão mitótica (Hartwell, L. & Weinert, T., 2004). 

Cada ponto de controlo, é constituído pelo menos por três componentes distintos: um 

mecanismo sensor (que vigia e detecta as anomalias quando estas surgem), um sistema de 

sinalização/retransmissão de sinais (que transmite a informação detectada) e um efector 

(que pára o ciclo celular). Alguns efectores que causam uma paragem no ciclo celular são 

inibidores específicos que actuam directamente sobre os chamados complexos 

ciclinas/CDKs. Por exemplo, as células irradiadas em G1 sintetizam uma proteína 

denominada p21 que inibe a actividade da quinase CDK impedindo as células de entrarem 

na fase S. 

Imediatamente antes de se começarem a diferenciar, as células saem normalmente do ciclo 

celular e param de se dividir, pensando-se que esta descontinuação do ciclo seja induzida 

pela síntese de inibidores das CDKs (Nigg, E. A. 2003). 
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2. Oncobiologia 

 

A transformação de uma célula saudável em célula neoplásica, faz-se a partir de uma única 

célula precursora e embora os mecanismos que levam a essa transformação não estejam 

ainda todos compreendidos, a alteração básica relaciona-se sempre com a alteração dos 

mecanismos genéticos que controlam o crescimento e a diferenciação celular. 

Já foram identificados os genes reguladores com potencial oncogénico, sendo designados 

por Oncogenes e Genes Supressores Tumorais, dependendo do seu modo de acção. 

Agentes externos, como por exemplo, vírus, radiações e químicos podem actuar nas 

células, induzindo o desenvolvimento de neoplasias, pela interacção com os genes celulares 

conduzindo à sua activação (no caso dos oncogenes) ou à sua desactivação (no caso dos 

genes supressores tumorais). 

A actividade normal de uma célula depende da perfeita integração das várias vias 

metabólicas que possui. Grande parte desse metabolismo é controlado por hormonas cuja 

necessidade, varia continuamente consoante as necessidades de cada mecanismo, estando 

por isso estão sujeitas a mecanismos de regulação. Alterações no controlo da secreção 

hormonal, induzem a perda da homeostasia celular, promovendo várias alterações genéticas 

celulares, o que deixa antever a sua importância se considerarmos que são genes que 

controlam a hereditariedade e as actividades celulares do dia-a-dia (Henderson & Feigelson, 

2000). 

A carcinogénese caracteriza-se por si só, pela presença de elevadas mutações genéticas 

herdadas ou adquiridas, compreendendo quatros estádios: iniciação (que se caracteriza 

pela exposição das células aos carcinogénios com consequente mutação e formação de 

clones celulares atípicos); a promoção (que se caracteriza pela multiplicação desses clones 

celulares); a progressão e a transformação maligna celular. No final destes estágios, as 

células transformadas adquirem uma autonomia que se caracteriza pela capacidade em 

proliferar, perda de coesão e aquisição da capacidade de mobilidade (Cotran, R. S., Kumar, 

V. & Robbins, S. L., 2004) (Mareel & Leroy, 2003). 

Os principais alvos das alterações genéticas celulares são as regiões dos proto-oncogenes, 

dos genes supressores tumorais e ainda os genes que controlam a morte celular 

programada ou apoptose. 

Pensa-se que os genes que reparam o DNA, possuam também um papel de destaque ao 

longo da carcinogénese, já que qualquer alteração nestes predispõe a mutações genómicas 

com subsequente transformação neoplásica (Louro, I. D., 2002) (Cotran, R. S. et al., 2004). 

Os proto-oncogenes, são genes promotores do crescimento e da diferenciação celular, 

controlando a divisão mitótica normalizada das células e podendo ser transformados em 

oncogenes pelo descontrolo da expressão dos genes ou ainda por fenómenos de mutação, 

translocação ou rearranjo dos genes, resultando na síntese de um produto alterado que é 
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conhecido como oncoproteínas. É fácil perceber que o controlo do crescimento celular é um 

fenómeno complexo que depende da expressão de vários genes, em especial dos que 

codificam os factores de crescimento e os seus receptores (Mareel & Leroy, 2003). 

Os oncogenes e os seus produtos podem aumentar a expressão dos genes das ciclinas e 

das quinases ciclina-dependente (CDK), que são responsáveis pela progressão ordenada 

das células nas diversas fases do ciclo celular (Tavares, A. & Perdigão, J., 2001). 

Num ciclo celular normal, quando a célula recebe sinais promotores para o seu crescimento, 

a síntese de ciclinas D e E é estimulada na fase G1. A progressão das células da fase S 

para a fase G2, é facilitada pelo controlo da ciclina A ligada a CDK2 e CDK1. O papel exacto 

da ciclina A não é ainda conhecido, mas as evidências sugerem que até à data ela seja 

indispensável para a replicação do DNA. No início da fase G, predomina a ciclina B que ao 

formar complexos com CDK1, auxilia a passagem da célula para a fase M e fosforila as 

proteínas necessárias para a mitose. As mutações que descontrolam a actividade destas 

ciclinas e das quinases CDK, favorecem a proliferação celular potenciando a sua 

transformação em células neoplásicas (Cotran, R. S. et al., 2004).  

Nos genes supressores tumorais, consideram-se os que regulam a transcrição nuclear e o 

ciclo celular (Rb, p53, BRCA-l, BRCA-2); os que regulam a transdução de sinais (NF-1, 

APC) e ainda os que regulam os receptores da superfície celular (receptor do TGF-b e as 

caderinas) (Deng, C. & Brodie, S. G., 2003). 

 

O gene p53, denominado guardião do genoma, produz uma proteína que controla a 

replicação do DNA, a proliferação celular e a apoptose. Nas células com DNA alterado, a 

proteína p53 acumula-se no núcleo e liga-se ao DNA evitando a sua replicação. Uma 

paragem no crescimento celular na fase G1, permite à célula restaurar o seu genoma 

(Cotran, R. S. et al., 2004). 

 

Os genes BRCA-1 e BRCA-2 são genes supressores tumorais, e embora a sua função não 

seja ainda totalmente conhecida, acredita-se que estejam envolvidos no controlo da 

transcrição (Cotran, R. S. et aI., 2004). As mutações acometidas nestes genes, predispõem 

ao desenvolvimento de tumores, nomeadamente de mama, ovário, próstata, cólon, pâncreas 

e laringe (Deng, C. & Brodie, S. G., 2003). 

 

Vários tipos de moléculas expressas na superfície celular podem controlar o crescimento e o 

comportamento celular tal como acontece com os receptores do TGF-β, que regulam a 

transcrição dos genes inibidores do crescimento e das proteínas que regulam a adesão 

celular representadas pelas caderinas (Louro, I. D., 2002). É conhecida a correlação positiva 

entre a agressividade das neoplasias e as mutações ocorridas nos gene CDH1 que 

codificam as caderinas (Mareel & Leroy, 2003).  
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Os genes que impedem (Bcl-2, Bcl-XL) ou induzem (Bax, Bad) a apoptose, são também 

muito importantes na carcinogénese. O primeiro gene inibidor da apoptose descrito foi o bcl-

2, capaz de inibir a apoptose em qualquer estádio do ciclo celular. Postula-se que este gene 

esteja envolvido no aumento do tempo de sobrevida das células, favorecendo a actuação de 

outros oncogenes (Louro, I. D., 2002). 

 

O conhecimento de como se processa o crescimento tumoral tem uma importância 

considerável na dinâmica da terapia tumoral. A maior parte das neoplasias cresce 

rapidamente nos seus estádios iniciais, tendendo posteriormente a retardar e a atingir um 

platô à medida que o tumor adquire maiores proporções. O padrão do crescimento 

neoplásico é influenciado principalmente pelo seu suprimento sanguíneo, efectuado através 

dos vasos já existentes nos tecidos adjacentes, ou pela formação de novos vasos – 

angiogénese, conseguido através da secreção de factores que a promovem. 

Tradicionalmente as neoplasias são classificadas de acordo com as suas características de 

crescimento e comportamento, em Benignas e Malignas. 

 
Tabela nº 2 – Características comportamentais das neoplasias 

 Neoplasia benigna Neoplasia maligna 

 
Velocidade de crescimento 

- Relativamente lenta 
- O crescimento pode cessar em 
alguns casos 

- Frequentemente rápida 
- O crescimento raramente cessa 

 
 
Tipo de crescimento 

- Expansivo 
- Geralmente há um limite bem 
definido entre o tecido neoplásico 
e o tecido normal 
- Pode ser encapsulado 

- Invasivo 
- Limites fracamente definidos, as 
células tumorais podem disseminar 
para outros tecidos normais 

 
 
Efeitos nos tecidos adjacentes 

- Podem causar necrose por 
pressão e deformidade anatómica 

- O crescimento e a invasão 
tumoral resultam em destruição dos 
tecidos normais adjacentes 
- Ulceração de tecidos superficiais 
e lise óssea 

Metástases - Não ocorrem - Metástases através das vias 
linfáticas e hemática 

 
Efeito no hospedeiro 

- Risco de vida se o tumor 
localizar-se num órgão vital, por 
exemplo, cérebro. 

- Risco de vida em virtude da 
natureza destrutiva do crescimento 
e da disseminação metastática 
para outros órgãos vitais. 
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Algumas características morfológicas podem ser utilizadas para prever o provável 

comportamento provável do tumor através dos exames de citologia e histopatologia. O grau 

de um tumor em termos de taxa mitótica, e as suas características celulares e nucleares são 

importante para o estabelecimento de um prognóstico baseado na histopatologia (Louro, I. 

D., 2002) (Deng, C. & Brodie, S. G., 2003). 

 

3. Metastização 

 

Alguns tumores possuem a capacidade em metastizar e crescer em órgãos distantes. As 

teorias actuais sugerem que apenas determinados clones de células desenvolvem a 

capacidade em metastizar, disseminando-se provavelmente no início do crescimento 

tumoral e frequentemente mesmo ainda antes da detecção ou diagnóstico do tumor 

primário. 

As neoplasias podem metastizar através da via linfática (para os linfonodos locais e 

regionais) e/ou através da via sanguínea (da qual podem desenvolver tumores secundários 

em qualquer órgão do corpo).  

É conhecido que diferentes tipos de tumores mostram apetência ou uma maior 

especificidade para órgãos-alvo diferentes, por exemplo: o carcinoma prostático tende a 

metastizar nos ossos; carcinoma mamário nos ossos, cérebro, nas adrenais, nos pulmões e 

no fígado; e o melanoma cutâneo no fígado, no cérebro e no intestino. 

Os carcinomas e os mastocitomas metastizam geralmente por via linfática, enquanto os 

sarcomas e melanomas utilizam a via sanguínea. Contudo nem sempre os tumores seguem 

padrões comportamentais bem estabelecido, podendo alguns deles metastizar por ambas 

as vias (Dobson, J. M., 2003). 
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4. Desenvolvimento da glândula mamária  

 

A glândula mamária é um órgão especializado da pele, que apresenta origem num 

espessamento linear bilateral da ectoderme localizada na parede abdominal. A partir destes 

espessamentos denominados de cristas mamárias, formam-se os botões mamários que vão 

dar origem à porção funcional da glândula mamária. (Knudsen, K. A. & Wheelock, M. J., 

2005). O desenvolvimento da glândula mamária inicia-se na fase embrionária e continua 

lentamente até o período da pré-puberdade, estando finalizada apenas na presença de 

hormonas presentes na gestação e na lactação que vão induzir a sua ramificação, 

estimulação, proliferação de células germinativas finais e diferenciação dos alvéolos 

glandulares (Cavalcanti, M. F. & Cassali, G. D., 2006). 

 

A glândula mamária é uma glândula tubuloalveolar composta, sendo formada por unidades 

secretoras que estão separadas por septos de tecido conjuntivo que vão dar origem aos 

lóbulos. O alvéolo glandular é a unidade secretora da glândula sendo revestido por um 

epitélio simples cúbico que varia em altura, segundo a fase da actividade secretora. Entre as 

células epiteliais glandulares e a membrana basal do alvéolo, localizam-se as células 

mioepiteliais que são responsáveis pelo reflexo de ejecção do leite sob a influência da 

ocitocina. As unidades secretoras estão rodeadas por tecido conjuntivo laxo com um 

extenso plexo vascular e linfócitos infiltrados que aumentam em número durante a formação 

do colostro. É neste tecido conjuntivo laxo que estão situados os ductos intralobulares que 

drenam para canais excretores de  maior calibre – os ductos lactíferos, os quais por sua vez 

abrem directa ou indirectamente no mamilo em número variável. Os ductos lactíferos podem 

confluir e formar uma dilatação ampolar designada por Seio Lactífero ainda antes de 

atingirem o mamilo. O revestimento destes ductos é formado por uma dupla camada de 

células epiteliais cúbicas ou cilíndricas baixas. Os ductos interlobulares, por seu lado, são 

revestidos por um epitélio simples cúbico que assenta numa membrana basal, entre os 

quais está interposta uma camada de células mioepiteliais (Weigelt, B., Peterse, J. L. & Van’t 

Veer, L. J. (2005). 

 

Nas fêmeas dos carnívoros, as influências hormonais sobre a glândula mamária mantém-se 

até uma idade muito avançada. Em cadelas e gatas, os estrogénios estimulam o 

crescimento e o desenvolvimento tubular. Os estrogénios também promovem a acumulação 

de células adiposas na glândula mamária mas, no caso destas duas espécies essa 

acumulação é muito reduzida levando a que o volume externo das mamas aumente apenas 

de forma ligeira, e é sendo sobretudo observado nas glândulas abdominais caudais e 

inguinais (De Los Monteros, A. E., Rodríguez, A. F., Thomas, P. H. & Guisado, F. R., 2004).. 
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A acção da progesterona de origem ovárica, leva ao desenvolvimento da glândula mamária 

especialmente na fase final da gravidez através da proliferação das células epiteliais da 

porção terminal dos ductos intralobulares, formando os alvéolos secretores (Cavalcanti, M. 

F. & Cassali, G. D., 2006). 

 

A prolactina (PRL) é uma glicoproteína sintetizada pelas células da Adeno-hipófise e actua 

em sinergismo com a progesterona e com o estrogénio, promovendo o crescimento e o 

funcionamento das glândulas mamárias. A secreção da prolactina é estimulada pela 

gestação, pela manipulação das mamas, pela ocitocina e por outros factores.  

Participa na lactação, exercendo funções fundamentais na preparação e na manutenção da 

glândula mamária para a secreção do leite, e a elevação da sua concentração está 

relacionada com os crescentes níveis de estradiol e de progesterona, os quais vão actuar no 

hipotálamo inibindo a libertação de dopamina. Por sua vez, a dopamina controla o factor de 

inibição da prolactina (PIF), aumentando assim a secreção desta última. A PRL tem uma 

maior afinidade de ligação no tecido da glândula mamária determinando os seus próprios 

receptores, actuando em todas as fases da gestação e auxiliando o estrogénio e a 

progesterona no desenvolvimento dos ductos e na diferenciação ducto-alveolar, 

respectivamente (De Los Monteros, A. E. et al., 2004). 

 

Na fase pré-púbere, a glândula mamária sofre pouco desenvolvimento estando a sua 

velocidade de crescimento de acordo com a velocidade do crescimento corporal 

(crescimento isométrico), mantendo-se deste modo até ao início da actividade ovárica que 

precede a puberdade. Na puberdade antes do primeiro ciclo éstrico, o parênquima mamário 

começa a crescer a uma taxa mais rápida do que o crescimento corporal (crescimento 

alométrico) (Bertani, A. C. et al. 2004). 

 

Após a concepção e no decorrer da primeira gestação, ocorre a maturação das glândulas 

mamárias permitindo que estas atinjam a sua capacidade funcional completa. O crescimento 

é rápido e é feito durante a gestação devendo-se à secreção aumentada e sincronizada das 

hormonas esteróides como o estrogénio e a progesterona (Weigelt, B. e tal, 2005). 

No final da lactação a maioria dos alvéolos é reabsorvida e a mama diminui de volume. Os 

septos interlobulares constituídos por tecido conjuntivo, por sua vez, aumentam de 

espessura (Cavalcanti, M. F. & Cassali, G. D., 2006). 

 

Em canídeos e felídeos as mamas estão tipicamente dispostas em alinhamento bilateral 

estendendo-se desde a região torácica ventral à região inguinal (Knudsen, K. A. & 

Wheelock, M. J., 2005). 
 



Citologia e Histopatologia: a sua importância no diagnóstico de tumores mamários em canídeos e felídeos 

16 

4.1. Vascularização das glândulas mamárias 

 

A irrigação sanguínea das glândulas mamárias varia em detalhe, mas origina-se 

principalmente nas artérias torácicas interna e lateral, e da artéria pudenda externa (alguma 

contribuição pode ser conferida por vasos menores de outras origens). Na maioria dos 

casos, as três glândulas craniais, no caso das cadelas, são supridas craniolateralmente pela 

artéria torácica lateral (proveniente da artéria axilar), e profundamente pela artéria 

epigástrica superficial cranial e pelos ramos perfurantes das artérias intercostais (as quais 

têm origem na torácica interna). Os dois pares caudais são supridos pela artéria epigástrica 

superficial caudal (que tem origem na artéria pudenda externa) e profundamente pelos 

ramos das artérias abdominal cranial e ilíaca circunflexa profunda. Tanto as artérias como as 

veias formam anastomoses livremente, originando o que se conhece como plexos arteriais e 

venosos (Pereira, C. T. 2003) (Luiz, C. R.; Miglino, M. A.; Santos, T. C. 2002). 

 

 
Figura nº 2 – Radiografia Toraco – Abdominal das artérias (contrastadas) de uma cadela multípara em 
posição dorso-ventral (fig. retirada de: Archives of Veterinary Science v.7, n.1, p.27-36, 2002) 

 
Legenda: 1. Artéria ilíaca externa; 2. Artéria femoral profunda e tronco pudendo-epigástrico; 3. Artéria 
pudenda externa; 4. Artéria labial ventral; 5. Artéria epigástrica caudal superficial; 6. Linha alba; 7. 
anastomoses entre 5 e 8; 8. Artéria epigástrica cranial superficial; 9. anastomoses entre 5 e a artéria 
circunflexa profunda do íleo; 10. anastomoses entre 8 e a artéria frénico-abdominal; 11. Artérias 
perfurantes e intercostais; 12. Artéria torácica interna; 13. ramos da artéria torácica lateral. 
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4.2. Drenagem linfática das glândulas mamárias 

 

Em canídeos, a linfa proveniente das glândulas craniais (torácicas e abdominal cranial) é 

drenada para os linfonodos axilares, axilar acessório e esternal. Relativamente às glândulas 

caudais (abdominal caudal e inguinal), a linfa é drenada para os linfonodos inguinais 

superficiais (situando-se no bordo caudal da glândula mamária inguinal). As vias linfáticas 

são erráticas e algumas podem mesmo cruzar a linha média. Os linfonodos inguinais 

superficiais e as glândulas mamárias inguinais estão relacionadas com o processo vaginal. 

A glândula abdominal cranial é a única glândula que drena simultaneamente para o 

linfonodo axilar e para o linfonodo inguinal superficial. Esta glândula nas cadelas, pode em 

certos casos drenar para a glândula torácica caudal. 

A existência de comunicações linfáticas inconstantes entre as mamas, parece contribuir para 

que as metástases linfáticas possam ocorrer sem respeitar o habitual sentido da corrente 

linfática (Pereira, C. T., 2003) (Luiz, C. R.; Miglino, M. A.; Santos, T. C., 2002). 

 

Em felídeos, a dreangem linfática da cadeia mamária faz-se de forma independente entre as 

duas glândulas craniais (torácica e abdominal) e as duas posteriores (abdominal e inguinal). 

Os vasos linfáticos das glândulas craniais e caudais, apresentam anastomoses entre si e 

drenam para o linfonodo axilar e inguinal superficial, respectivamente. Em algumas gatas 

podem ser encontrados pequenos linfonodos mais extensamente espaçados ao longo do 

trajecto dos vasos epigástricos caudais (Pereira, C. T. 2003). 

Num estudo recente, foi descrito que as glândulas mamárias torácica e abdominal craniais 

apresentam maiores variações de drenagem linfática, e que é entre as glândulas mamárias 

abdominais craniais e inguinais que se observa uma maior quantidade de comunicações 

linfáticas mamárias ipsi e contralaterais. 

Considerando que as duas cadeias mamárias partilham o mesmo sistema venoso, a 

disseminação de células neoplásicas para as glândulas mamárias contralaterais é 

anatomicamente possível. Em ambas as espécies, os linfonodos inguinais superficiais 

drenam a parte adjacente da parede abdominal, além das glândulas mamárias caudais 

(Luiz, C. R.; Miglino, M. A.; Santos, T. C. 2002). 
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5. Tumores mamários em felídeos 

 

As neoplasias mamárias representam cerca de 10,3 a 12% de todos os tumores registados 

em gatas. As fêmeas são afectadas com uma frequência superior à registada nos machos, 

sendo a incidência de desenvolvimento destes tumores de 25.4 por cada 100,000 fêmeas. 

A maioria dos gatos possui 4 pares de glândulas mamárias, sendo que a ocorrência dos 

tumores é mais comum nas glândulas torácicas e inguinais. Aproximadamente 90 % dos 

tumores mamários nas gatas são malignos (Millanta, F., Calandrella, M. & Citi, S., 2005). 

Nos machos, as neoplasias mamárias são raras, estimando-se em menos de 1% dos 

machos com tumores mamários. Independentemente do sexo do animal, os tumores 

mamários ocorrem normalmente nos gatos mais idosos (em média com 10 a 12 anos de 

idade para os gatos). Hoje em dia contudo, o diagnóstico dos tumores mamários não se 

limita apenas aos doentes geriátricos, existindo referencias de casos em animais muito 

jovens, com 9 meses de idade. A incidência dos tumores de mama é maior em gatas da raça 

Siamesa (Pires, M. A., Travassos, F. S. e Pires, I., 2003). 

 

6. Tumores mamários em canídeos 

 

Os tumores mamários em canídeos constituem aproximadamente 52% de todos os tumores 

que afectam as fêmeas desta espécie, embora a incidência mostre uma tendência para 

diminuir, já que a prática da ovariohisterectomia em fêmeas jovens é cada vez mais comum 

na clínica cirúrgica diária. 

A cadela apresenta em média 5 pares de glândulas mamárias. Aproximadamente 50 % dos 

tumores mamários caninos são malignos, e a maioria afecta fêmeas com idades 

compreendidas entre os 8 e os 10 anos, podendo contudo, surgir em animais com menos de 

5 anos (Millanta, F. et al., 2005). Não existe uma predisposição racial evidente, embora as 

raças de caça sejam apontadas por alguns autores como tendo uma maior predisposição 

para esta patologia. Os animais das raças Boxer e Beegle são referidos como aqueles que 

apresentam menor risco de contrair tumores de mama. Na génese destas neoplasias estão 

envolvidos factores de natureza genética, ambiental e hormonal. A incidência é maior em 

fêmeas das raças Boxer, Cocker, Poodle e Boston Terrier (Pires, M. A., Travassos, F. S. e 

Pires, I., 2003) (De Nardi, A. B., Rodaski, S., Sousa, R. S., Costa, T. A., Macedo, T. R., 

Rodigheri, S. M., Rios, A., Piekarz, C. H., 2003) 
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7. O ambiente hormonal e os tumores de mama 

 

O papel das hormonas sexuais na génese destas neoplasias, está amplamente estudado e 

estabelecido, sendo suportado pelo facto da sua incidência aumentar de forma pronunciada 

quando a Ovariohisterectomia da fêmea se efectua após o 2º ciclo éstrico. Os estudos 

realizados permitem afirmar que quando as cadelas e gatas são ovariohisterectomizadas 

antes do 1º ciclo éstrico, a probabilidade de desenvolverem tumores de mama é de 0,05%; 

se esta for efectuada após o 1º ciclo passa para 0,5%, e para 26% se a cirurgia for realizada 

após o 2º ciclo éstrico. Contudo, estudos demonstraram que a OVH realizada no momento 

da exérese tumoral não qualquer efeito protector sobre o aparecimento de novos nódulos ou 

na taxa de sobrevida do doente, já que não protege o tecido mamário (Misdorp, W., 2003) 

(Pires, M. A., Travassos, F. S. e Pires, I., 2003). É do conhecimento geral que a 

progesterona endógena e a administração de progestagénios a longo prazo aumentam o 

risco de desenvolvimento de tumores mamários, enquanto que a administração ocasional ou 

intermitente de progestagénios não tem qualquer efeito no desenvolvimento destes (Pires, 

M. A., Travassos, F. S. e Pires, I., 2003).  

 

A glândula hipófise parece ter alguma influência no tumor de mama pelo que tem recebido 

atenção, possivelmente devido à relação que existe entre a prolactina e o tumor de mama. A 

prolactina é uma hormona necessária para a manutenção da actividade secretória da 

glândula mamária, ela não desempenha nenhum papel sobre a proliferação celular ao 

contrário do que se passa quanto às hormonas de crescimento e à progesterona. A questão 

que se coloca é então, como actua a prolactina no tumor de mama? A resposta parece estar 

no facto de ela estimular o crescimento do tumor mamário através da sensibilização celular 

aos efeitos do estrogénio, promovendo um aumento no número dos seus receptores para 

estas hormonas. Os estrogénios por seu lado regulam a proliferação celular aumentando os 

factores de crescimento (os que estimulam o crescimento das células neoplásicas), e 

inibindo o factor de transformação ‘P’ (que deprime a actividade proliferativa) (Bernstein, L. 

& Ross, R. K., 2003). 

 

A existência de receptores de estrogénio (RE) e de receptores de progesterona (RP) no 

tecido mamário (normal e transformado) tem sido identificada em cadelas e gatas, em tecido 

mamário normal, em neoplasias benignas e em carcinomas. De forma geral, nos tumores 

malignos, a expressão dos genes que codificam os receptores dessas hormonas parece 

estar diminuída e isto é verdade em particular nas neoplasias de maior grau de malignidade, 

ou nas fases mais avançadas da doença (Costa, S. D., Lange, S., Klinga, K., Merkle, E. & 

Kaufmann M., 2003) (Mareel, M. & Leroy, A., 2003). A presença de RE no citoplasma de 
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células neoplásicas é um sinal claro da dependência hormonal dessas neoplasias, e a 

presença simultânea de RE e RP, reforça ainda mais essa dependência. O aumento do 

estradiol sérico no pró-estro pode estimular as células que já expressam RE a sintetizarem 

RP. As hormonas sexuais (estrogénio e progesterona) atravessam a membrana celular por 

meio de um processo passivo ligando-se a receptores proteícos específicos no citoplasma 

da célula tumoral. O complexo esteróide-receptor move-se em direcção ao núcleo 

promovendo um aumento da síntese de RNA mensageiro, de RNA ribossómico e da síntese 

proteica alterando desta forma a função celular. Existem ainda outras actividades sintéticas 

que incluem a produção de receptores citoplasmáticos adicionais e possivelmente a 

produção de RP e RE. O estrogénio e a progesterona (em menor grau) podem estimular a 

replicação celular tem tumores que expressam RE e RP, e também naqueles que não 

expressam estes receptores. Doentes com tumores mamários contendo RE e RP ou 

somente RE, apresentam melhor prognóstico do que aqueles que possuem somente RP, 

visto que a presença dos primeiros correlaciona-se com tumores bem diferenciados 

(Meuten, D. J., 2002) (Costa, S. D. et al., 2003). 

É possível que estas hormonas, ao actuarem como factores iniciadores ou mesmo como 

promotores da multiplicação celular, não tenham por si só a capacidade de desencadear o 

desenvolvimento de uma neoplasia mas em conjunto com outros factores e em fases 

diferenciadas da formação neoplásica possam desempenhar um papel determinante. 

 

8. Expressão do gene HER2 

 

É conhecido a existência de uma sobrexpressão do gene do receptor 2 do factor de 

crescimento epidérmico humano (HER2/neu) em cerca de 10 a 40% dos pacientes com 

carcinoma mamário. Esta sobrexpressão do receptor HER2, é permissiva do crescimento 

celular descontrolado facilitando o desenvolvimento de tumores mamários. Nos tumores 

mamários caninos a sobrexpressão do HER2 é variável (37 a 73% positivos), mas está 

associada a um prognóstico fraco (Dutra, A. P. et al., 2004). Uma vez que os tumores 

mamários dos felinos possuem normalmente um comportamento agressivo, a identificação 

de uma sobrexpressão do HER2 pode contribuir para o prognóstico fraco associado a este 

tipo de tumor. Investigações recentes demonstraram que a expressão do HER2 é baixa 

(25%) nos tumores mamários benignos, estando mesmo ausente em amostras de mama 

normal. Pelo contrário, 41 a 91% dos carcinomas mamários dos felinos expressam HER2. É 

referido que as gatas com uma expressão de HER2 mais elevada, tratadas apenas por via 

cirúrgica apresentaram uma sobrevida média inferior (14.6 meses) relativamente às gatas 

HER2-negativas (18.7 meses). Curiosamente, não se registou uma correlação entre o HER2 

e o sub-tipo histológico, grau do tumor, ou invasão linfática, o que sugere que nesta espécie 

a expressão do HER2 poderá ser utilizada como uma variável de prognóstico independente 
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de outros critérios histológicos (Millanta, F. et al., 2005). 

9. As caderinas como indicadores de prognóstico 

 

As Caderinas (Cads) são moléculas transmembranares dependentes de cálcio que estão 

envolvidas em mecanismos de adesão e são responsáveis pela manutenção da integridade 

celular (Matos, A. J. F., Lopes, C., Santos, M. & Rutteman, G. R., 2006) (Knudsen, K. A. & 

Wheelock, M. J., 2005). Existem mais de 40 caderinas diferentes mas as mais estudadas 

são: as E-Cads (epitelial); P-Cads (placentária); e N-Cads (neural). 

Os ductos e alvéolos mamários que se formam na embriogénese são revestidos por células 

epiteliais e a adesão destas células é feita através da E-Cad (Boussadia, O.; Kutsch, S., 

Hierholzer, A., Delmas, V. & Kemler, R. 2002). Como a maioria dos tumores de mama são de 

origem epitelial, a E-caderina tem sido intensamente estudada em relação à sua função na 

génese destes tumores (Matos, A. J. L. et al., 2006) (Boussadia, O. et al., 2002) (Knudsen, 

K. A. & Wheelock, M. J., 2005). 

As células epiteliais normais expressam a E-caderina mas no caso das células neoplásicas, 

estas podem iniciar uma expressão inapropriada da N-caderina (uma proteína expressa 

normalmente em tecidos de origem nao epitelial). A expressão da N-Cad leva a um aumento 

da migração e invasão celular, estando a E-Cad presente ou não (Maeda, M., Johnson K. R. 

& Wheelock, M. J. 2005). 

A perda de expressão e alterações estruturais da E-caderina parece ser um pré-requisito 

para a ocorrência da disseminação de células tumorais, podendo ser causada pelo 

decréscimo transitório na expressão desta molécula durante a fase inicial do 

desenvolvimento das metástases, ou mesmo pela emergência de clones celulares em 

tumores primários com alterações genéticas levando à reduzida expressão desta proteína. A 

redução ou ausência da expressão destas moléculas nas células é um factor determinante e 

portanto pode servir como um indicador de prognóstico (Brunetti, B., Sarli, G., Preziosi, R., 

Momari, I. & Benazzi, C., 2005) (Knudsen, K. A. & Wheelock, M. J., 2005). 

 

Dois estudos com tumores mamários de canídeos mostraram uma associação da expressão 

da E-caderina com o tipo e a diferenciação tumoral (Reis, A. L., Carvalheira, J., Schmitt, F. 

C. & Gaanrtner, F., 2003). Um outro trabalho realizado com 60 casos de tumores mamários 

caninos malignos  baseado na função da E-caderina na invasão e proliferação tumoral foi 

observado que, a redução destas moléculas parece ocorrer paralelamente à ocorrência da 

invasão, mas não indica correlação com a proliferação celular. (Brunetti, B. et al., 2005). 

 

Os tumores bem diferenciados (grau I) apresentam uma maior expressão da E-caderina em 

comparação com os tumores menos diferenciados (graus II e III). Deste modo, foi 

encontrada uma importante relação na expressão da E-caderina com o tipo histológico das 
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neoplasias mamárias caninas, indicando que existe uma diferença significativa da expressão 

entre um grupo de tumores menos diferenciados e um grupo de tumores moderadamente e 

bem diferenciados. Neoplasias caracterizadas pelo seu crescimento infiltrativo apresentam 

uma expressão significativamente mais baixa destas moléculas que os tumores de 

crescimento ordenado (Reis, A. L. et al., 2003) (Matos, A. J. L. et al., 2006). 

 

10. Imunologia tumoral 

 

Uma célula com proliferação descontrolada dá origem a clones celulares alterados, 

formando uma neoplasia. Estas surgem a partir de uma alteração na regulação da divisão 

celular e podem ser o resultado de uma exposição a determinados produtos químicos, 

processos físicos e agentes infecciosos, conforme referido anteriormente. Estas células 

podem permanecer num local apresentando um crescimento restrito, ou invadir os tecidos 

subjacentes e atingir a circulação sanguínea e/ou linfática (Tizard, I. R., 2004). A imunidade 

tumoral é o resultado da interacção entre as células tumorais com as células do sistema 

imunitário (Cullen, J. M., Page, R. & Misdorp, W., 2002). O conceito de vigilância 

imunológica surgiu há quase meio século, quando se postulou a existência de antigénios 

próprios das células tumorais (Malmberg, K., 2004) (Tizard, I. R., 2004). 

Em indivíduos imunocompetentes, as células tumorais podem ser reconhecidas pelo 

sistema imunitário porque muitas vezes apresentam antigénios tumorais específicos que 

surgem através de mutações nos genes celulares, formando proteínas deficientes expressas 

na superfície celular ou ainda pela expressão modificada dos genes (Cullen, J. M. et al., 

2002). O carácter antigénico dos tumores pode ser variável ou questionável já que algumas 

neoplasias geralmente não são reconhecidas pelo sistema imunitário. Parte da etiologia que 

provoca alterações na sensibilidade imunitária é causada pelo desenvolvimento de 

mecanismos de escape tumoral para evitar, reduzir ou eliminar esta resposta. 

Com o progresso da imunologia molecular e celular, a compreensão das interacções 

existentes entre os tumores e os hospedeiros tem melhorado significativamente, abrindo 

desta forma oportunidades para o desenvolvimento de imunoterapias antitumorais (Khong, 

H. T., Restifo, N. P., 2002). A imunoterapia das neoplasias compreende tanto à imunização 

activa quanto passiva, e a identificação dos antigénios neoplásicos (Rosenberg, S. A., Yang, 

J. G. & Restifo, N. P., 2004). 

 

10.1. Os antigénios tumorais 

 

Os antigénios tumorais podem ser definidos como sendo substâncias expressas pelas 

células neoplásicas capazes de induzir uma resposta imunitária específica celular e/ou 

humoral. Estes antigénios tumorais são processados e apresentados às moléculas do 
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Complexo Major de Histocompatibilidade (MHC) da classe II na superfície das Células 

Dendríticas (DC), induzindo a proliferação das células T auxiliares. As células tumorais 

podem apresentar antigénios tumorais exclusivos ou antigénios associados não exclusivos 

(Cullen, J. M. et al., 2002). Estes antigénios não devem ser definidos erroneamente como 

marcadores tumorais, os quais podem ser imunogénicos ou não. Os antigénios tumorais são 

expressos por células neoplásicas que podem auxiliar no diagnóstico tumoral. Alguns dos 

prováveis alvos do processo imunológico que modelam os tumores são os genes que 

codificam os antigénios tumorais, as moléculas de MHC que processam e apresentam 

antigénios, e ainda os componentes de sinalização (entre eles o receptor de IFN-γ) (Dunn, 

G. P. 2002) (Malmberg, K., 2004). 

Os antigénios tumorais podem ter uma importância no diagnóstico e prognóstico da doença 

oncológica podendo ser utilizados como marcadores tumorais, que são reconhecidos por 

anticorpos nos tecidos através de técnicas como a imunocitoquímica, a imunohistoquímica 

ou imunofluorescência, e ainda por técnicas imunoenzimáticas (no sangue periférico). O 

exemplo de um marcador tumoral é o Ki-67, uma proteína não histónica identificada por 

imunocitoquímica em tecidos e com um valor comprovado no prognóstico dos tumores 

mamários caninos (Zuccari D. A. P. et al., 2003). 

 

10.2. Imunomodulação tumoral 

 

Muitos factores como o crescimento progressivo, a regulação génica alterada e as 

perturbações metabólicas podem actuar como sinais para activar as células da resposta 

imunitária local inata tais como: as células dendríticas (DC); os macrófagos; os neutrófilos e 

células “Natural Killer” (NK). Todas estas células activam as células T induzindo uma 

resposta imunitária adaptativa (Khong, H. T., Restifo, N. P., 2002). Embora sob algumas 

condições ocorra uma supressão do crescimento tumoral precoce, vários mecanismos que 

fundamentam a modulação neoplásica ao sistema imunitário têm sido propostos (Dunn, G. 

P., 2002). Acredita-se que quando os tumores evoluem há uma acção moduladora do 

fenótipo imunológico tumoral que promove a sua emergência com uma reduzida 

imunogenicidade (Rosenberg, S. A., Yang, J. G. & Restifo, N. P., 2004) (Khong, H. T., 

Restifo, N. P., 2002). 

Existem basicamente três critérios que são necessários para a destruição de tumores e que 

já estão estabelecidos: (I) número suficiente de células imunes com a capacidade de 

reconhecer os antigénios tumorais; (II) estas células precisam contactar com o tumor e 

infiltrar-se no seu estroma; e (III) as células imunes precisam ser activadas no local do tumor 

para manifestar os mecanismos efectores apropriados tais como a lise directa ou a secreção 

de citocinas como a interleucina-2 (IL-2), capaz de causar a destruição tumoral (Rosenberg, 

S. A., Yang, J. G. & Restifo, N. P., 2004). Contudo, existe uma variedade de mecanismos 
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activos que podem limitar as respostas efectoras desenvolvidas pelos indivíduos. 

Alguns dos mecanismos utilizados pelas células para evitar a detecção e destruição do 

sistema imunitário são: (I) diminuição da expressão do antigénio leucocitário na superfície 

celular; (II) diminuição da expressão dos antigénios tumorais ou selecção dos variantes 

tumorais com baixa expressão antigénica; (III) produção de citocinas imunossupressoras 

(como o factor de transformação do crescimento β e a interleucina 10). A activação e a 

inibição das células T depende da presença ou da ausência das citocinas as quais tal como 

as quimiocinas que podem afectar negativamente a maturação e a função das células T 

(Khong, H. T., Restifo, N. P., 2002) (Rosenberg, S. A., Yang, J. G. & Restifo, N. P., 2004). 

 

Um dos exemplos de escape ou fuga à resposta imunitária e da progressão tumoral em 

cães pode ser observado nos tumores de mama através de um antigénio associado ao 

tumor denominado RCAS1. Este antigénio está ausente nas células normais mas a sua 

expressão é muito grande nos tumores mamários inibindo o crescimento das células de 

defesa como as células NK e os linfócitos T citotóxicos, além de induzir a apoptose e morte 

celular (Okamura, Y., 2004). 

 

11. A ciclooxigenase 2 e os tumores mamários 

 

A prostaglandina H2 sintase, também conhecida como ciclooxigenase (COX), é uma 

glicoproteína dimérica integral da membrana celular, responsável pela formação de 

mediadores biológicos tais como: as prostaglandinas; a prostaciclina; e o tromboxano. As 

prostaglandinas (PGs) são mediadores lipídicos dos processos fisiológicos normais, e a 

maioria das células tem a capacidade de sintetizá-los através da hidrólise dos fosfolípidos 

para produzir o ácido araquidónico livre (pela acção catalisadora da fosfolipase A2). O 

próximo passo nesta via metabólica depende da acção catalisadora da ciclooxigenase 

(COX) que insere uma molécula de oxigénio no ácido araquidônico convertendo-o em PGH2 

(pela acção peroxidativa da COX). Após este processo, a PGH2 é convertida em outras PGs 

(PGE2, PGD2, PGF2 a, PGI2) assim como em tromboxano e prostaciclinas, por isomerases 

específicas (Harris, R. E., Beebe-Donk, J. & Alshafie, G. A., 2006). 

Nas células dos mamíferos existem duas isoenzimas referentes à ciclooxigenase: a COX-1 

e a COX-2. A primeira é responsável pela produção das prostaglandinas (PGs) que mediam 

as funções fisiológicas, estando expressa e presente na maioria dos tecidos. A segunda 

isoenzima é induzida por: citoquinas; por factores de crescimento; por oncogenes; e por 

promotores tumorais. Esta isoenzima não é detectada na maioria dos tecidos normais mas 

nos processos inflamatórios e nos tecidos tumorais contribui para a síntese de PGs. Além da 

sua participação nos processos inflamatórios, a COX-2 parece actuar na génese tumoral de 

várias formas: na apoptose; na proliferação celular; na imunomodulação; na neo-
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angiogénese e na invasão tumoral (Corcoran, C. A., Huang, Y. & Sheikh, M. S., 2005). 

Num estudo experimental com células tumorais confirmou-se a existência de mútuas  

acções entre a proteína p53 (responsável pela indução da apoptose e transcrição do DNA) e 

a COX-2. Observou-se que a p53 aumenta a síntese local da COX-2 afectando 

negativamente a transcrição dependente da p53, e favorecendo o crescimento tumoral e o 

bloqueio da p53 na indução da apoptose celular. Além disso, os inibidores selectivos da 

COX-2 potencializam a apoptose induzida pela proteína p53 o que suporta a hipótese de 

que a actividade da COX-2 parece interferir na função da p53 (Corcoran, C. A., Huang, Y. & 

Sheikh, M. S., 2005) (Tan, K. B., Yong, W. P. & Putti, T. C., 2004). 

A COX-2 está expressa nos vasos neoformados no interior dos tumores mamários, assim 

como na vasculatura pré-existente ao redor destes tumores. Acredita-se que exista uma 

relação entre a aVb3 integrina (um receptor de adesão altamente envolvido na mediação da 

angiogénese tumoral) e a COX-2 porque, a inibição da COX-2 por anti-inflamatórios não 

esteróides (AINEs) suprime a aVb3 integrina e consequentemente as proteínas da família 

das GTPases envolvidas na progressão do ciclo celular (Cdc42-/Rac). Este facto vai dar 

origem à inibição da propagação e migração das células endoteliais assim como a 

supressão da indução da angiogénese (Tan, K. B., Yong, W. P. & Putti, T. C., 2004). 

Vários pesquisadores têm vindo a avaliar a expressão da enzima COX-2 no: Carcinoma 

Ductal Invasivo (CDI); no Carcinoma Ductal in situ (CDIS); e nos tecidos adjacentes a estes 

tumores mamários. A presença da COX-2 no CDI assim como em CDIS e no epitélio normal 

adjacente ao mesmo, foi avaliada em 57 casos de tumor de mama e constatou-se que a 

COX-2 estava presente em 43% dos tumores invasivos, 63% dos CDIS e em 81% dos 

epitélios normais adjacentes aos tumores. Observou-se ainda que a expressão no epitélio 

normal adjacente era sempre mais intensa do que a observada no caso do CDIS 

(Zerkowski, M. P., Camp, R. L., Burtness, B. A., Rimm, D. L. & Chung, G. G., 2007). 
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12. Sinais e sintomas clínicos do tumor da mama 

 

Os cães e gatos com neoplasias mamárias apresentam-se muitas vezes com tumores 

múltiplos, sendo identificado no diagnóstico um envolvimento bilateral da glândula mamária 

em cerca de 40% dos pacientes. Observam-se frequentemente como sinais clínicos: 

hemorragia e ulceração das glândulas mamárias afectadas em 18 a 25% dos casos, perda 

de peso, inapetência e letargia. Mais raramente pode estar presente a intolerância ao 

exercício, dispneia e cianose (De Oliveira, L. O., De Oliveira, T. R., Loretti, A. P., Rodrigues, 

R. & Driemeier, D., 2003). 

 

13. Diagnóstico clínico 

 

O diagnóstico clínico deve basear-se numa história pregressa o mais completa possível 

onde não falte informação relativa à duração dos sinais clínicos, rapidez do crescimento, 

regularidade dos ciclos éstricos, história ou não de pseudogestações, estado dos órgãos 

sexuais, realização prévia de OVH e a idade, utilização de progestagénios exógenos, etc. 

Durante o exame físico deve ser identificada a dimensão e a localização do tumor, bem 

como o número de glândulas afectadas, evidências de ulceração, tipo de fixação aos tecidos 

subjacentes, hipertrofia dos linfonodos e a possível existência de metástases distantes. 

Todas as glândulas devem ser cuidadosamente palpadas assim como os linfonodos 

regionais (Misdrop, W., 2003). 

A presença de uma massa palpável, que não se move livremente ou que esteja ligada a 

estruturas subjacentes e associada à cadeia mamária, é altamente sugestiva de um tumor 

mamário. No entanto, o estabelecimento de um diagnóstico diferencial deve incluir: Mastites 

e Hiperplasia Fibroepitelial Mamária (condições benignas nas fêmeas cíclicas jovens ou em 

animais submetidos a um tratamento com progestagénios). 

O diagnóstico preliminar exige a realização de uma biópsia aspirativa com agulha fina 

(PAAF) ou uma biópsia incisional, podendo contudo originar resultados falsos-negativos, 

pelo que as características malignas devem ser sempre confirmadas através de um exame 

histopatológico (De Oliveira, L. O. et al., 2003). Deve ainda ser realizado um hemograma, 

um perfil analítico sérico, uma análise de urina, radiografias torácicas, um exame 

ultrasonográfico abdominal e um exame citológico de aspirados dos linfonodos regionais. É 

interessante notar que a detecção de metástases pulmonares radiograficamente, está 

dificultada pela sua pequena dimensão (0,5 cm) ou porque a sua visualização não é 

possível, pelo que um exame radiográfico negativo ao tórax não é garantia da inexistência 

de metástases pulmonares (Misdrop, W., 2003). 
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14. O diagnóstico de tumores mamários 

 

Os tumores de mama da cadela e da gata têm como característica forte, uma muito 

acentuada multiplicidade lesional, a qual cria dificuldades específicas que se devem ter em 

consideração por forma a evitar diagnósticos incorrectos. 

Ao colher um fragmento para biópsia, não há qualquer garantia de que a zona seleccionada 

seja a que apresenta malignidade mais acentuada, podendo levar a um prognóstico mais 

favorável do que aquele que é uma realidade (De Oliveira, L. O. et al., 2003). 

É por isso, fundamental que sejam retiradas várias amostras de vários pontos do tumor, 

procurando também abranger as zonas de transição entre as lesões e os tecidos 

aparentemente sãos. Esta técnica permite ao anatomopatologista a apreciação do grau de 

invasão local e da reacção inflamatória envolvente, assim como avaliar a existência de 

lesões displásicas mamárias, que acompanham os próprios tumores com alguma frequência 

(Cullen, J. M. et al., 2002). 

 

15. Estadiamento das neoplasias 

 

A determinação do estadiamento clínico utilizando um sistema TNM (Tumor, Linfonodo, 

Metástases), proposto pela Organização Mundial da Saúde (WHO) (Owen, 1980), ajuda a 

formular o prognóstico e a orientar as decisões de terapêutica. A classificação TNM para as 

neoplasias mamárias só é aplicada ao carcinomas mamários, pelo que no caso de tumores 

múltiplos deve ser atribuída uma classificação individual a cada neoplasia. Os tumores 

mamários devem ser avaliados em termos de dimensão (diâmetro) e o envolvimento com os 

tecidos vizinhos (Queiroga, F. & Lopes, C., 2002). 

Os tumores primitivos da mama podem classificar-se de T0 a T4. O grau T0 é utilizado para 

a 'ausência de tumor primitivo evidente' ou 'ausência de recidiva evidente'. O grau T4 indica 

o grau máximo com extenso envolvimento cutâneo (geralmente coincidente com os 

carcinomas inflamatórios) (Misdorp, W. 2003). 

Cada uma das categorias de T1 a T3 são ainda classificáveis de:  

 a – não fixo; 

 b – fixo à pele; 

 c – fixo ao músculo. 

Quanto ao envolvimento dos linfonodos regionais (axilares e inguinais superficiais) obedece 

ao seguinte esquema: 

 N0 – sem evidente envolvimento dos linfonodos regionais; 

 N1 – envolvimento dos linfonodos homolaterais, os quais podem estar: 

 N1a – móveis 

 N1b – fixos 
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 N2 – envolvimento dos linfonodos bilaterais, os quais podem estar: 

 N2a – móveis 

 N2b – fixos 

 

Por sua vez, quanto à existência de metástases, o processo pode ser classificado da 

seguinte forma: 

 M0 – sem metástases evidentes 

 M1 – metástases incluindo os linfonodos não considerados regionais 

 MX – impossível avaliar a existência de metástases 

 
Tabela nº 3 – Estadiamento das neoplasias mamárias segundo a O.M.S (Owen, 1980) 

Estadios T: Tumor primitivo N: Linfonodos regionais M: Metástases distantes 

 
I 

T1a, b ou c 
Cadela < 3 cm 
Gata < 1 cm 

N0 
N1a 
N2 

 
M0 

 
II 

T0; T1a , b ou c; T2a, b ou c 
Cadela 3-5 cm 
Gata 1-3 cm 

N0 
N1 

N1a 

 
M0 

 
III 

Qualquer T3; Qualquer T 
Cadela > 5 cm 
Gata > 3 cm 

Qualquer N 
 

Qualquer Nb 

 
M0 

 
IV 

Qualquer T 
Cadela > 5 cm 
Gata > 3 cm 

 
Qualquer N 

 
M1 

 

16. Citologia mamária 

 

O exame citológico é uma ferramenta de diagnóstico muito útil e de execução relativamente 

segura, devendo as amostras serem examinadas num laboratório de referência. Através de 

uma avaliação citológica cuidadosa e conhecimento do comportamento tumoral podem ser 

obtidas informações valiosas no que diz respeito à origem do tumor e o seu potencial de 

malignidade (Alleman, A. R., 2003). É preciso ter em mente que a arquitectura estrutural de 

uma lesão não pode ser avaliada somente através de células aspiradas ou por aposição, 

pelo que em situações em que os critérios citológicos de malignidade não são de confiança, 

é necessária a avaliação histológica para detectar o potencial invasivo e de metastização do 

tumor. O citoplasma celular pode indicar diferenciação celular, o tecido de origem e nalguns 

casos a função da célula e a sua maturidade. Os produtos do metabolismo podem aparecer 

como vacúolos ou grânulos observados no citoplasma de preparações coradas com 

colorações tipo Romanowsky. Nalgumas células, o nível de basofilia citoplasmática pode ser 

representativa de produção de proteína. O núcleo da célula (o centro de actividade e 

reprodução celular) é a principal estrutura na qual é baseado o diagnóstico de malignidade. 

O núcleo contém cromatina, um complexo de DNA e proteínas associadas. Algumas áreas 

da cromatina tingem como material azul escuro conhecido como heterocromatina, a qual é 
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uma forma de DNA geneticamente inactiva, enquanto a cromatina que cora de forma mais 

clara, a eucromatina está a ser activamente transcrita em RNA mensageiro e 

subsequentemente traduzida em proteína. O nucléolo (estrutura oval e redonda rodeada por 

uma fina camada de heterocromatina) é o local de formação da maior parte do RNA 

ribossomal que permite informar quanto à actividade metabólica e celular (Slauson, D. O. & 

Cooper, B. J. 2004). Nucléolos proeminentes estão associados a um aumento da actividade 

mitótica, pelo que quanto maior for a quantidade de DNA numa célula, maiores são os 

nucléolos e o núcleo é mais hipercromático quando corado. Assim a hipercromasia 

(coloração do núcleo mais intensa que o normal) é também observada nas células malignas. 

A hipercromasia pode ser também observada no núcleo de células benignas, sendo muitas 

vezes referida como cromocentros, que são massas de heterocromatina fundidas. 

Nas preparações citológicas, estes cromocentros têm de ser distinguidos dos nucléolos (os 

quais são típicamente de coloração mais clara com heterocromatina marginal, enquanto que 

os cromocentros são difusamente densos e escuros). A observação das figuras mitóticas é 

outro parâmetro a avaliar, surgindo em grande número nas neoplasias malignas e de forma 

anormal. Durante a mitose, os cromossomas normalmente vão para os dois pólos opostos 

da célula, contudo, algumas células neoplásicas podem sofrer mitoses tripolares ou mesmo 

multipolares, resultando na divisão desigual de células e perda de cromossomas (Zuccari, D. 

A. P., Santana, A. E., Rocha, N. S., 2003). 

 

16.1. Entidade benigna versus Entidade maligna 

 

Para muitos tecidos, a neoplasia benigna ou hiperplasia é caracterizada por uma população 

uniforme de células, tal como são as células do tecido normal. Deve existir uma 

uniformidade citoplasmática, do tamanho e forma do núcleo e uma razão núcleo-citoplasma 

uniforme (N:C). Se estão presentes nucléolos, estes devem ser de tamanho, forma e 

número semelhantes entre as células individuais, sendo a excepção todas as situações 

resultantes de hiperplasia reactiva, como a que se observa no epitélio de transição de 

doentes por exemplo com cistite. Neste caso as alterações nucleares no tecido hiperplásico 

podem assemelhar-se por vezes à malignidade, verificando o mesmo princípio para as 

células mesoteliais reactivas observadas em pacientes com efusões variadas (Alleman, A. 

R., 2003). 

As neoplasias malignas podem ter características nucleares atípicas, que indicam uma 

população celular que está a crescer rápida e descontroladamente. 

Ao avaliar uma população de células temos de considerar oito critérios importantes: 

1. Anisocariose – uma variação no tamanho do núcleo (1,5 vezes ou maior) entre 

células ou no interior de uma célula multinucleada. 

2. Pleomorfismo – uma variação na forma e tamanho da célula e do núcleo. 
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3. Uma razão N:C grande ou variável para uma dada população – o núcleo perfaz 

até mais de metade do tamanho total das células. 

4. Actividade mitótica aumentada – organização e separação da cromatina nuclear; 

isto também inclui a presença de figuras mitóticas anormais como uma separação 

cromossómica desigual ou a falta de cromossomas. 

5. Nucléolos que variam em tamanho, forma e número – nucléolos angulares ou 

nucléolos maiores que eritrócitos (6 a 7 mm). 

6. Cromatina hipercromática com distribuição irregular (aglomerada) ou marginação 

desigual da cromatina na membrana nuclear; núcleo com áreas claras bem visíveis 

(eucromatina) e escuras (heterocromatina) que indica aumento da actividade celular. 

7. Modelação nuclear – núcleos que distorcem ou comprimem núcleos adjacentes 

(indica uma população celular com proliferação descontrolada e ausência de inibição 

por contacto). 

8. Multinucleação – núcleos de tamanhos variados dentro da mesma célula. 

 
Figura nº 3 – Oito critérios de malignidade (figura original) 

 
Legenda: 1. Anisocariose; 2. Pleiomorfismo; 3. Razão N:C; 4. Aumento da actividade mitótica; 5. 
Nucléolos grandes ou de forma irregular; 6. Cromatina grosseira ou irregularmente agregada; 7. 
Modelação nuclear; 8. Multinucleação. 
 

 

 



Citologia e Histopatologia: a sua importância no diagnóstico de tumores mamários em canídeos e felídeos 

31 

Se uma população de células preenche três ou mais destes critérios, o tumor é muito 

provavelmente maligno. Na maioria dos casos, os critérios citológicos para a malignidade 

fazem uma previsão precisa do comportamento biológico do tumor. Contudo, existem 

excepções importantes nas quais a aparência citológica pode não prever com precisão o 

comportamento biológico. Estas excepções têm de ser tidas em conta ao utilizar a citologia 

para prever o comportamento de uma neoplasia e o prognóstico do paciente. Por exemplo, a 

inflamação pode causar alterações reactivas nas células epiteliais ou mesenquimatosas 

(hiperplasia reactiva) que imitam a malignidade. Deste modo, os critérios de malignidade 

têm que ser interpretados com cuidado se a população celular da lesão é classificada como 

uma população mista (uma preparação que contém tanto células inflamatórias: neutrófilos, 

eosinófilos, linfócitos ou macrófagos, como células não inflamatórias: células epiteliais ou 

mesenquimatosas). Nestas circunstâncias, a avaliação histológica de uma lesão é 

frequentemente necessária para se determinar se está presente ou não um processo 

neoplásico. A localização de alguns tumores, e ocasionalmente o tipo específico de tumor 

tem de ser também considerado ao usar a citologia para determinar o potencial de 

comportamento biológico. O objectivo geral de uma citologia é o estabelecimento de um 

diagnóstico preliminar, conseguido através da obtenção de células colocadas numa lâmina 

de microscópio de modo que não fiquem estragadas ou muito espessas, procedendo à sua 

examinação antes que degenerem ou formem um coágulo. Trata-se de um exame de 

células individuais sem prestar atenção à arquitectura estrutural do tecido, como antes já 

havia sido referido. Embora a biópsia citológica não substitua a biópsia excisional e o exame 

histopatológico, ela pode ser e é uma ajuda rápida e preciosa no estabelecimento de um 

diagnóstico (Alleman, A. R., 2003) (Zuccari, D. A. P. et al., 2003). 

 

17. O exame de histopatologia 

 
O diagnóstico histopatológico é, fundamental para o estabelecimento definitivo da lesão 

suspeita de neoplasia mamária podendo ser realizada sobre a lesão total extirpada 

cirurgicamente, ou sobre um fragmento obtido por biópsia excisional. Os tumores são 

classificados da seguinte forma: bem diferenciados (Grau I), moderadamente diferenciados 

(Grau II) e fracamente diferenciados (Grau III) com base em características histológicas, 

incluindo a formação de túbulos, a atipia nuclear e celular, e o índice mitótico. 

Histologicamente, a invasão para o sistema vascular e linfático é referida em 27 a 57% das 

amostras de tumores. Adicionalmente, a infiltração de células neoplásicas para o estroma 

envolvente ocorre com uma frequência elevada, sendo referidos valores de 42 a 88% 

(Misdorp, W., 2003). Embora a maioria dos tumores mamários seja de origem epitelial, pode 

ocorrer uma transformação maligna nos tecidos mesenquimatosos, resultando no 

desenvolvimento de tumores mamários mistos e sarcomas (Millanta, F. et al., 2005). 
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17.1. Classificação histológica dos tumores mamários 

 
Tabela nº 4 – Classificação histológica dos tumores mamários em canídeos (conteúdo retirado de: 
http://www.afip.org/consultation/vetpath/who/whomamm.html) 

Adenoma Adenoma Simples 
Adenoma Compexo 

Fibroadenoma Alta Celularidade 
Baixa Celularidade 

Tumor Beningo Misto 

 
 
 

Benignos 
 
 
 
 Papiloma Ductal 

 

Hiperplasia Lobular Adenose 
Hiperplasia Epitelial 

Hiperplasia Ductal 

Ectasia Ductal 

Fibrose Focal (fibroesclerose) 

Ginecomastia 

 
 
 
 

Displasias/Hiperplasias 
 
 
 
 
 Quistos 

 

 
Carcinomas Simples 

Carcinoma Tubulopapilar 
Carcinoma Sólido 
Carcinoma Anaplásico 

 
Tipos especiais de Carcinomas 

Carcinoma das células fusiformes 
Carcinoma Escamoso 
Carcinoma Mucoso 

 
Sarcomas 

Fibrossarcomas 
Osteossarcomas 
Outros Sarcomas 

Carcinoma in situ 

Carcinoma Complexo 

 
 
 
 
 
 
 

Malignos 
 
 
 
 
 
 
 Carcinossarcoma 

 

Tabela nº 5 – Classificação histológica dos tumores mamários em felídeos (conteúdo retirado de: 
http://www.afip.org/consultation/vetpath/who/whomamm.html) 

Adenoma Adenoma Simples 
Adenoma Compexo 

Fibroadenoma Alta Celularidade 
Baixa Celularidade 

Tumor Beningo Misto 

 
 
 

Benignos 
 
 
 
 Papiloma Ductal 

 

Hiperplasia Lobular Adenose 
Hiperplasia Epitelial 

Hiperplasia Ductal 

Ectasia Ductal 

Fibrose Focal (fibroesclerose) 

Ginecomastia 

 
 
 
 

Displasias/Hiperplasias 
 
 
 
 
 Quistos 

 

Carcinoma in situ 

Carcinoma Tubulopapilar 

Carcinoma Sólido 

Carcinoma Cribiforme 

Carcinoma das Células Escamosas 

Carcinoma Mucoso 

 
 
 
 
 

Malignos 
 
 
 
 
 Carcinossarcoma 
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18. Neoplasias malignas 

18.1. Carcinomas 

A família dos tumores pertencentes ao carcinoma, compreende: 

• Adenocarcinoma Tubular Simples – caracterizado pela proliferação de células do tipo 

das do revestimento dos ductos assumindo uma disposição tubular. Por vezes estas 

neoplasias são difíceis de distinguir dos adenomas benignos. É frequente e idêntico 

em ambas as duas espécies (Misdorp, W., 2003). 
Figura nº 4 – Gata – Adenocarcinoma Tubular Simples (fig. retirada de: Revista Portuguesa de 
Ciências Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 

 
• Adenocarcinoma Tubular Complexo – caracterizado por células tipicamente 

tubulares, cúbicas ou cilíndricas, existindo ainda massas sólidas constituídas por 

células mioepiteliais, de conformação fusiforme ou poliédrica. Se estes tumores 

forem bem diferenciados são difíceis de distinguir de alguns adenomas complexos. 

Não se detectam nos felídeos (Misdorp, W., 2003). 

Figura nº 5 – Cadela – Adenocarcinoma Tubular Complexo. As setas indicam células mioepiteliais  
(fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 
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• Adenocarcinoma Papilífero Simples – caracterizam-se por apresentarem 

proliferações papilomatosas sésseis ou pedúnculadas, revestidas por células 

epiteliais cúbicas ou cilíndricas. O estroma é escasso, e na gata, surgem 

frequentemente com zonas de necrose (Misdorp, W., 2003). 
Figura nº 6 – Cadela – Adenocarcinoma Papilífero Simples (fig. retirada de: Revista Portuguesa de 
Ciências Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 

 

• Carcinoma Sólido Complexo – existe a predominância de células do tipo mioepitelial 

de citoplasma vacuolizado. Têm um crescimento expansivo, são raros na cadela e 

nunca foram descritos na gata (Misdorp, W., 2003). 

• Carcinoma de Células Fusiformes – é um carcinoma sólido com um lugar especial 

devido à aparência fusiforme das suas células. Pode ser difícil de diagnosticar devido 

à sua semelhança com os fibrossarcomas. A determinação do tipo de filamentos 

intermediários das células pode contribuir decisivamente para o diagnóstico 

(Misdorp, W., 2003). 
Figura nº 7 – Cadela – Carcinoma das Células Fusiformes (fig. retirada de: Revista Portuguesa de 
Ciências Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 
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• Carcinoma Anaplásico – caracteriza-se por ser uma neoformação com um acentuado 

pleomorfismo e forte carácter invasivo, sendo frequente as imagens de penetração 

nos vasos linfáticos da zona. O estroma é bem desenvolvido, surgindo células bem 

eosinofílicas dispersas em massas de reduzida dimensão. Não está descrito na gata 

(Misdorp, W., 2003). 

Figura nº 8 – Cadela – Carcinoma Anaplásico (fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências 
Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 

 

• Carcinoma mucoso – caracterizado pela abundante produção de muco. Embora 

predominem células mioepiteliais não é clara a sua relação com a produção de muco 

(Misdorp, W., 2003). 

 

18.2. Sarcomas 

Os sarcomas mamários são relativamente frequentes na cadela mas a sua referencia na 

gata não está descrita. Podem ser: 

• Osteossarcoma – é um tumor conjuntivo no qual há produção de substância osteóide 

ou mesmo de osso, sob a forma de trabéculas mais ou menos regulares. As zonas 

de necrose são frequentes (Misdorp, W., 2003). 

• Fibrossarcomas – são sarcomas de células fusiformes rico em fibras intercelulares e 

sem outro tipo de diferenciação celular. A disposição das fibras é muito variável 

podendo por vezes tomar uma disposição perivascular que o torna difícil de distinguir 

do hemangiopericitoma (Misdorp, W., 2003). 
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Figura nº 9 – Cadela – Fibrossarcoma (fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, 
v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 

 
 

18.3. Carcinossarcomas 

Estes tumores são os mais controversos de entre os que se podem diagnosticar na 

mama da cadela, isto porque, sendo praticamente exclusivos desta espécie colocam 

dúvidas ao patologista sobre se está a observar uma neoplasia conjuntiva que 

invade a glândula mamária desencadeando uma reacção atípica do epitélio, ou se 

está perante uma neoplasia de carácter misto. São neoplasias compostas por células 

epiteliais e por células de natureza conjuntiva. Podem encontrar-se misturas de 

proporções muito variável nos componentes próprios dos carcinomas e dos 

sarcomas, predominando nestes últimos as células cartilagíneas e ósseas. Estão 

referidas metástases para estas neoplasias que podem ser do tipo misto, 

sarcomatoso ou carcinomatoso (Misdorp, W., 2003). 
Figura nº 10 – Cadela – Carcinossarcoma. As células epiteliais alojam-se entre as trabéculas de 
tecido conjuntivo (setas) (fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 89, n. 509, 
p. 10-28, 1994) 
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19. Neoplasias benignas 

• Adenomas Simples e Complexo – é formado por células do revestimento dos ductos 

que mantêm a sua aparência tubular, dispondo-se sob a forma de nódulos bem 

circunscritos. Por vezes é exclusivamente formado por células mioepiteliais, sendo 

por isso designado adenoma mioepitelial sólido. A versão simples é frequente na 

gata, mas rara na cadela, onde as células ductais surgem em associação com as 

células mioepiteliais, formando os adenomas complexos. A proporção entre os dois 

tipos de células é variável bem como a quantidade de estroma (Misdorp, W., 2003). 
Figura nº 11 – Cadela – Adenoma Simples (fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências 
Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 

 

• Papiloma Simples e Complexo – este tipo de neoplasia é rara tanto na gata como na 

cadela. Quando se identifica é quase sempre de tipo complexo, formado por células 

do revestimento ductal e mioepiteliais em associação (Misdorp, W., 2003). 
Figura nº 12 – Cadela – Papiloma Simples (fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências 
Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 
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• Fibroadenoma – é um adenoma caracterizado pela proliferação exuberante do 

estroma de suporte, o qual pode orientar-se em redor dos ductos ou fornecendo uma 

ampla base de suporte a proliferações intraductais. No caso das gatas é importante 

distinguir os fibroadenomas da hiperplasia fibroadenomatosa, sendo esta última 

considerada uma lesão de displasia e prognóstico muito favorável (Misdorp, W., 

2003). 
Figura nº 13 – Fibroadenoma Intracanicular (fig. retirada de: Revista Portuguesa de Ciências 
Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 

 
 
20. Displasias 

• Ectasia ductal – surge com frequência em associação com outras displasias ou com 

lesões de natureza neoplásica. Caracteriza-se por uma distensão exagerada dos 

ductos excretores do leite, os intralobulares, os interlobulares, e os próprios ductos 

lactíferos conferindo à glândula uma aparência espongiforme. Surge em ambas as 

espécies (Misdorp, W., 2003). 

• Adenose – consiste na proliferação de células epiteliais normais, a partir das porções 

terminais dos ductos intralobulares, acompanhada de hiperplasia do estroma 

intralobular. A proliferação de células da mioepitelial pode tornar esta lesão 

complexa. Neste tipo de lesão não há formação de nódulos (Misdorp, W., 2003). 

• Fibroesclerose – consiste numa esclerose intralobular por vezes localizada num só 

lóbulo ou em parte dele (Misdorp, W., 2003). 

• Hiperplasia Lobular não Inflamatória – é uma alteração caracterizada pela 

proliferação de células secretoras ou mioepiteliais, atingindo a totalidade ou parte de 

um lóbulo, sem envolvimento inflamatório. Pode fazer-se acompanhar por secreção 

e/ou ectasia ductal, e sempre com maior frequência na cadela (Misdorp, W., 2003). 
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Figura nº 14 – Cadela – Hiperplasia Lobular não Inflamatória (fig. retirada de: Revista Portuguesa de 
Ciências Veterinárias, v. 89, n. 509, p. 10-28, 1994) 
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21. Terapêutica 

21.1. Terapêutica cirúrgica 

 

A cirurgia é a terapêutica de eleição para todos os tumores mamários, excepto para o 

Carcinoma Inflamatório. A exérese cirúrgica para além de permitir a realização do exame 

histopatológico do tumor, pode ser curativa e melhorar a qualidade de vida do doente. 

A selecção da técnica cirúrgica (mais ou menos agressiva) depende do número de tumores 

e da sua localização na cadeia mamária, das características clínicas do tumor (tamanho, 

aderência, ulceração), do estado clínico do doente e da experiência do cirurgião. 

Não existem estudos que confirmem o benefício de uma cirurgia mais ou menos radical em 

relação a uma mastectomia simples, a única coisa que se sabe é que as margens de 

segurança devem ser respeitadas com 2 cm em redor do tumor.  

Nas cadelas é comum a coexistência de nódulos de diferentes tipos histológicos e com 

comportamentos biológicos distintos, pelo que um único nódulo pode não ser representativo 

do tumor de maior agressividade clínica. À semelhança do que se actua com os nódulos, 

também os linfonodos regionais (axilares e inguinais), devem ser avaliados clinicamente e 

posteriormente por meio da histopatologia (Fossum, T. W., Hedlund, C. S., Hulse, D. A., 

Jonson, A. L., Seim III, H. B., Willard, M. D. & Carroll, G. L., 2002). 

Existem quatro procedimentos para a exérese cirúrgica de uma neoplasia mamária: 

 Lumpectomia/Nodulectomia: que consiste na remoção isolada do tumor da glândula 

que o contém. Esta técnica possui a vantagem de ser rápida, mas apenas é utilizada 

para a remoção de nódulos pequenos e circunscritos. Devido à remoção de pouco 

tecido normal circundante, não é possível avaliar a evidência histológica de 

invasibilidade ou comprometimento dos linfonodos regionais; 

 Mastectomia simples: é a remoção da glândula afectada. A desvantagem consiste no 

facto da maioria das glândulas estarem intimamente associadas com as do mesmo 

lado; 

 Mastectomia regional: consiste na remoção do grupo de glândulas dependendo da 

sua drenagem linfática. Esta técnica é utilizada quando existem múltiplos tumores 

em várias glândulas da mesma região ou quando existem tumores entre duas 

mamas da mesma região; 

 Mastectomia unilateral completa: é a excisão de todas as glândulas mamárias da 

cadeia mamária em que se encontram as neoplasias, tecido de interposição e 

linfonodos regionais. Esta técnica é realizada em pouco tempo e é menos traumática 

que múltiplas lumpectomias/nodulectomias ou mastectomias simples; 

 Mastectomia bilateral: consiste na excisão de todas as glândulas mamárias, tecido 

de interposição e linfonodos regionais de ambas as cadeias mamárias (esquerda e 

direita).  
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Existem dois métodos classicamente aceites na abordagem cirúrgica dos tumores 

mamários, tendo por base a drenagem linfática e a irrigação sanguínea das glândulas 

mamárias (Fossum, T. W. et al., 2002). 

 
Tabela nº 6 – Abordagem cirúrgica dos tumores mamários tendo como referência a vascularização e a 
drenagem linfática. 

Localização do tumor Mastectomia radical modificada Mastectomia radical 

Glândula 1 (torácica cranial) 
Glândula 2 (torácica caudal) 
Glândula 3 (abdominal cranial) 
Glândula 4 (abdominal caudal) 
Glândula 5 (inguinal) 

Remover Glând. 1 
Remover Glând. 1 e 2 
Remover Glând. 1, 2 e 3 
Remover Glând. 4 e 5 
Remover Glând. 4 e 5 

Remover Glând. 1, 2 e 3 
Remover Glând. 1, 2 e 3 
Remover Glând.1, 2, 3, 4 e 5 
Remover Glând. 3, 4 e 5 
Remover Glând. 3, 4 e 5 

 

Alguns autores defendem abordagens mais conservadoras, principalmente quando se trata 

de tumores de pequenas dimensões (< 1 cm) e com localização central na glândula 

mamária. No caso de tumores múltiplos que afectam várias glândulas de uma mesma 

cadeia mamária, devido à complexa drenagem linfática deve-se optar pela mastectomia 

radical ou radical modificada. Quando for necessário, proceder a uma mastectomia total 

bilateral, esta poderá ser efectuada em dois tempos operatórios intercalados se possível de 

3 a 4 semanas, uma vez que a cicatrização será mais fácil e as complicações pós-cirúrgicas 

menores (Queiroga, F. & Lopes, C., 2002). 

A realização da mastectomia bilateral total em um tempo cirúrgico depende em grande parte 

da experiência do Cirurgião (M. Carreira, comunicação pessoal, Novembro 12, 2008). 

Podemos dizer que a sobre vida total dos animais após uma mastectomia não depende da 

técnica cirúrgica utilizada, mas da completa remoção de todos os tumores respeitando em 

todos eles margens de segurança correctas (Fossum, T. W. et al., 2002). 

 

21.2. Quimioterapia 

 

A quimioterapia é um método que utiliza um conjunto de produtos químicos (ácidos, alcalis e 

neutros). Os quimioterápicos têm capacidade de provocar a morte das células cancerígenas 

mas também das células normais. 

A compreensão do ciclo celular celular permitiu a definição clara dos mecanismos de acção 

da maioria dos fármacos utilizados, o que levou a que estes quimioterápicos fossem 

classificados de acordo com a sua actuação sobre o ciclo celular. Existem quimioterápicos 

do tipo: 

 Ciclo – Inespecíficos: actuam nas células que estão ou não no ciclo proliferativo, 

como por exemplo, a cisplatina. 

 Ciclo – Específicos: actuam somente nas células que se encontram em proliferação, 

como por exemplo, a ciclofosfamida; 
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 Fase – Específicos: actuam em determinadas fases do ciclo celular, como por 

exemplo, a vincristina que actua na fase M do ciclo celular. 

A quimioterapia pode ser realizada com o uso de drogas isoladas, que tem mostrado ser 

pouco eficaz em induzir respostas significativas, ou com o uso de mais do que uma droga, 

objectivando atingir populações de células em diferentes fases do ciclo celular, e utilizando 

as acções sinérgicas destas, diminuindo o desenvolvimento de resistências às drogas e 

promover uma maior resposta por dose administrada. 

De acordo com a sua finalidade a quimioterapia é classificada em: 1.Curativa, 2. Adjuvante 

(quando é utilizada após cirurgia curativa, tendo o objectivo de esterilizar as células locais 

ou circulantes, diminuindo a incidência de metástases à distância), 3. Prévia (iniciada para 

obter uma redução parcial do tumor, visando permitir uma complementação terapêutica com 

a cirurgia), 4. Paliativa (tem por finalidade melhorar a qualidade de sobrevida do paciente) 

Os carcinomas não são tumores particularmente quimiossensíveis.  A doxorrubicina tem um 

algum efeito anti-tumoral nas células neoplásicas mamárias in vitro, mas o seu efeito a nível 

clínico é variável. A combinação da ciclofosfamida e 5-fluorouracil, com ou sem a 

doxorrubicina, pode ser benéfica mas a eficácia ainda não está estabelecida (Morrison, W. 

B., 2001). 

Em felídeos, são relatados alguns sucessos com a terapia usando doxorrubicina pós-

cirúrgica (com ou sem ciclofosfamida) mas a doxorrubicina é nefrotóxica e estão 

documentados outros efeitos indesejáveis como a anorexia e mielossupressão, pelo que o 

uso desta droga nesta espécie tem de ser administrada com alguma precaução de modo a 

evitar efeitos colaterais indesejáveis. Na realidade, devido à extrema heterogeneidade dos 

tumores mamários, é muito difícil predizer ou caracterizar a quimiossensibilidade dos 

diferentes tipos histológicos. Torna-se ainda mais complicado pelo facto de nem sempre as 

metástases à distância terem as mesmas características do tumor primário, nem reagirem 

da mesma forma à quimioterapia (Morris, J. & Dobson, J. M., 2001). 

 

21.3. Radioterapia 

 

A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais pelo uso de feixes de 

radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação, aplicada durante um certo 

período de tempo no tecido que engloba o tumor promove a destruição das células tumorais, 

evitando assim causar alterações  às células vizinhas normais. 

As radiações ionizantes ao interagirem com os tecidos, originam electrões que ionizam o 

meio e criam efeitos químicos como a hidrólise da água e a ruptura das cadeias de DNA. 

A morte celular pode ocorrer por vários mecanismos que vão desde a inactivação dos 

sistemas vitais para a célula até à sua capacidade de reprodução. 

A radioterapia é uma terapia adjuvante muito utilizada em mulheres com cancro mamário 
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mas no caso dos animais domésticos esta terapia não tem demonstrado qualquer aspecto 

positivo no tratamento do cancro de mama e não é praticada em Portugal (Morris, J. & 

Dobson, J., 2001) (Kirpensteijn, J. & Rutteman, G. R., 2003). 

 

21.4. Imunoterapia 

 

A imunoterapia é muitas vezes referida como uma terapia biológica, bioterapia ou 

modificação da resposta biológica. Esta técnica antitumoral surgiu recentemente com base 

na compreensão dos processos imunológicos contra os tumores. Esta terapia foi 

inicialmente focada na elucidação da resposta das células T citotóxicas pois muitos 

antigénios tumorais são proteínas intracelulares e estas células respondem aos péptidos 

apresentados no MHC de classe I, os quais são mais frequentemente derivados de 

proteínas intracelulares. A evidência de que os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos T 

auxiliares e as células B podem actuar sinergicamente para a rejeição imunológica das 

neoplasias tem contribuído para o desenvolvimento da imunoterapia (Henderson et al., 

2005) (Knutson & Disis, 2005). 

 

Os anticorpos monoclonais recombinantes também são projectados para “atacar” os 

antigénios tumorais específicos, podendo destruir as células tumorais através da lise ou 

através de um agente citotóxico conjugado. Estes anticorpos monoclonais têm sido uma 

ferramenta muito importante no diagnóstico, como indicador do prognóstico e na terapêutica 

de muito tumores. As vantagens da sua utilização incluem a especificidade para uma célula 

tumoral alvo evitando assim o tecido e as células normais, a sua administração é 

relativamente fácil e devido ao seu perfil de baixa toxicidade. A principal desvantagem na 

utilização destes anticorpos inclui: a ausência de activação das células T; a ausência da 

destruição mediada pelas células T citotóxicas; e a ausência de uma resposta imunitária de 

memória. A modificação da resposta biológica é um método promissor da imunoterapia. 

 

Um exemplo é o uso das citocinas. Os estudos têm demonstrado que tumores de 

dimensões consideráveis e invasivos podem regredir completamente através de uma 

estimulação imunológica apropriada pela IL-2, mostrando que é possível tratar um tumor 

com sucesso através da manipulação imunológica (Rosenberg, S. A., Yang, J. G. & Restifo, 

N. P., 2004). A introdução de células dendríticas que apresentem antigénios tumorais na sua 

superfície, permite ao sistema imunitário responder apropriadamente e promover uma 

imunidade antitumoral específica pela geração de células efectoras que podem atacar e 

provocar a lise das células tumorais (Gyorffy et al., 2005). As células “Natural Killer” (NK) e 

as células T citotóxicas (activadas pelas citocinas) demonstraram ter um potencial 

terapêutico no tratamento de diferentes neoplasias em canídeos, como por exemplo: nos 
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adenomas e nos carcinomas mamários; no tumor misto maligno mamário; no linfoma e em 

alguns tipos de sacromas (Funk et al., 2005). 

 

22. Prognóstico 

 

Os principais factores de prognóstico estão relacionados com: as características clínicas da 

massa neoplásica (tamanho, presença de ulceração, crescimento rápido recente), o estádio 

clínico da doença (invasão regional ou à distância), e as características histológicas (tipo 

histológico; grau nuclear e índice mitótico). Alguns estudos recentes apontam novos factores 

de prognóstico no âmbito da biologia molecular, nomeadamente o índice de proliferação 

tumoral, a densidade de microvasos no interior do tumor e a presença de receptores de 

estrogénio e progesterona. Os doentes com tumores muito proliferativos, assim como 

aqueles com uma maior densidade de microvasos no interior do tumor apresentam menor 

sobrevida após cirurgia (Misdorp, W., 2003). Ainda existe alguma controvérsia em relação à 

influência da invasão dos linfonodos regionais na sobrevida após cirurgia. Num estudo 

efectuado em 36 animais com tumores mamários malignos verificou-se que no grupo com 

invasão ganglionar a média de sobrevida total aos 18 meses foi de 25%, enquanto no grupo 

de animais sem invasão ganglionar a média de sobrevida aos 18 meses foi de 86% 

(Queiroga, F. & Lopes, C., 2002). Estes dados vêm reforçar a ideia de que os gânglios 

linfáticos devem ser removidos sempre que apresentem ou não sinais reactivos (hipertrofia, 

dor à palpação, aumento local da temperatura). A exérese dos linfonodos permite um 

estadiamento clínico mais rigoroso, já que no exame histopatológico é possível detectar a 

presença de metástases ou micrometástases ganglionares (Fossum, T. W. et al., 2002) 

(Misdorp, W., 2003).  

 
Tabela nº 7 – Características clínicas dos tumores mamários relacionadas com o prognóstico 

Bom prognóstico Mau Prognóstico Sem relação com o prognóstico 

Tamanho < 3 cm 
Bem circunscritos 
Sem invasão linfática 
Sem ulceração cutânea 

Tamanho > 3 cm 
Com aderências 
Invasão linfáticas 
Ulceração cutânea 
Carcinoma inflamatório 
Sarcomas 
Metástases 

Idade 
Raça 
Peso 
Castração 
Tipo de cirurgia realizada 
Número de neoplasias 
Localização das neoplasias 
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Estudo clínico sobre neoplasias de mama 

 

Foi desenvolvido um protocolo experimental com o objectivo de caracterizar a população de 

canídeos e felídeos com diagnóstico de tumor de mama, considerando se existe ou não 

alguma correlação entre o diagnóstico preliminar conseguido com recurso à citologia (PAAF) 

e o diagnóstico definitivo obtido com a histopatologia. Foram considerados parâmetros como 

a localização da lesão, faixa etária, administração prévia ao doente de progestagénios, 

resultado do diagnóstico citológico, resultado do diagnóstico histopatológico, entre outros. 

 

Materiais e Métodos 

 

Utilizou-se como amostra todos os canídeos e felídeos que apresentavam neoplasias 

mamárias avaliados no Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis, perfazendo um total 

de 24 casos (N=24) dos quais 16 eram canídeos e 8 eram felídeos, todos do sexo feminino. 

A informação relativa aos dados de cada doente foi colhida com a ajuda de um inquérito que 

registrou o nome do animal, raça, idade, estado reprodutivo do doente (castrado ou não; 

último estro), o uso de contraceptivos ao longo da vida do doente, história clínica, 

localização da(s) neoplasia(s) mamária(s), o diagnóstico (citológico e/ou histopatológico) e 

terapêutica utilizada (ver  exemplar de inquérito em anexo). 

Após a colheita da história pregressa foi efectuado um exame de estado geral a cada 

doente. De seguida o exame foi dirigido para a patologia apresentada pelo doente (neste 

caso os nódulos mamários), com a palpação da(s) mama(s) da doente e para verificar o seu 

estado e localização de todos os nódulos mamários. 

Após o exame físico foi discutido com os proprietários as etapas para diagnostico   e 

terapêutica da provável neoplasia de mama. Numa primeira abordagem, foram recolhidas 

amostras através da técnica de punção aspirativa com agulha fina (PAAF) as quais 

seguiram para um laboratório de Aanatomia Patológica de referência. Para a realização da 

PAAF utilizaram-se os seguintes materiais: solução de iodopovidona para a desinfecção da 

amostra; ficha fornecida pelo laboratório para recolha de toda a história clínica do paciente 

(desde como a localização da(s) massa(s), tamanho comparado, presença de ulceração, 

prurido, dor, temperatura da massa e consistência); seringa BBraun® 10 ml; agulhas 23G 

Sterican® para a punção; Zitogun (para acoplamento da seringa para uma melhor 

estabilidade na punção e sucção) e lâminas 76/26 mm Henry Schein® para a colocação e 

realização do esfregaço das amostras, tabuleiro de cortiça para suporte das lâminas, 

algodão, trouxa cirúrgica, batas cirurgicas, luvas esterilizadas Cosmofix®, máscara cirurgica 

Henry Schein®, touca cirurgica Henry Schein®, capa protectoras para sapatos Henry 

Schein®, fios absorvíveis Monosyn 2/0 (BBraun®), fios não absorvíveis seda 2/0 (BBraun®), 

adesivo Omnifix®, colar Isabelino (BBraun®), cateteres intravenosas nº 22 insytel®, 
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cateteres intravenosas nº 20 insytel®, cateteres intravenosas nº 24 insytel®, soro fisiológico 

0,9% (BBraun®), soro Lactato de Ringer (BBraun®) e sistemas de infusão BBraun®. 

A PAAF foi realizada após desinfecção do local da amostra, iniciando-se a técnica com a 

introdução da agulha no interior da lesão utilizando a seringa em posição de repouso. O 

êmbolo foi retraído 3 a 4 vezes provocando a sucção na agulha. Para evitar a sucção do 

material puncionado para o interior da seringa, foi necessário recolocar o êmbolo da seringa 

novamente na posição inicial ou de repouso e só depois foi retirada a agulha da lesão. Para 

a transferência do material para a lâmina, a agulha contendo a colheita foi retirada da 

seringa, a qual foi preenchida com ar tracionando caudalmente o êmbolo. A agulha foi 

novamente colocada na ponta da seringa e o êmbolo tracionado para a frente, fazendo com 

que o aspirado fosse depositado na superficie da lâmina. Foi realizado o esfregaço do 

material puncionado com a ajuda de outra lâmina colocada perpendicularmente, fazendo-a 

deslizar sobre a primeira. As lâminas, contendo o esfregaço, foram identificadas e fixadas ao 

ar. Este procedimento foi realizado várias vezes no mesmo nódulo em locais diferentes e em 

outros nódulos fosse esse o caso. As amostras foram posteriormente acondicionadas numa 

caixa para lâminas e enviadas para o laboratório, juntamente com a ficha contendo todos os 

dados relativos ao doente, exame macroscópico e localização da neoplasia. Após a 

recepção dos resultados do exame citológico, o mesmo foi discutido com o proprietário da 

doente. 

Todas as pacientes com neoplasia mamária foram avaliados radiograficamente ao nível do 

tórax, para a determinação de existência ou não de metástases visíveis a nível pulmonar, 

tendo sido submetidas a radiografias nas projecções latero-lateral direita e esquerda. Todas 

as radiografias utilizaram uma máquina de raio-X de alta frequência Sedeac APR-Vet; 

películas 24/30 cm e 30/40 cm Kodak® MXG Film (escolhidas consoante o tamanho do 

animal); ecrãs terras raras (chassis) 24/30 ou 30/40 Kodak® Lanex; líquido de revelação 

Kodak® Lx 24 e líquido de fixação Kodak® Al 4. A revelação das películas foi realizada 

manualmente. 

Todas as doentes submetidas a cirurgia do tipo mastectomia efectuaram um painel básico 

de medicina laboratorial com a realização de exames complementares (Hemograma, perfil 

bioquímico e alguns casos ECG) de modo a preparar o protocolo anestésico mais 

adequado. 

A preparação da doente para a cirurgia iniciou-se com a realização de tricotomia de acordo 

com: a localização, número de neoplasias, glândulas mamárias afectadas e o tipo de 

mastectomia programada. A pele foi depois desinfectada com álcool etílico a 90 % e uma 

solução de iodopovidona  Braunol (BBraun®). Assegurou-se a realização de terapêutica pré-

cirúrgica com antibioterapia, anti-inflamatórios e analgesia à doente. 
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Técnica cirúrgica 

 

A cirurgia iniciou-se com uma incisão elíptica à volta da(s) glândula(s) mamária(s) 

afectada(s) e mama relacionadas, assegurando sempre uma margem mínima de 5 cm das 

lesões. A incisão realizada foi continuada através dos tecidos conjuntivo subcutâneo, tecido 

adiposo até se atingir a fáscia muscular da parede abdominal externa. As hemorragias foram 

controladas em tempo real com o auxílio de um bisturi eléctrico (Computon©), pinças 

hemostáticas e/ou compressas. Uma vez alcançada a região muscular, procedeu-se à 

dissecação dos tecidos regionais com o auxílio de uma tesoura de pontas rombas rectas do 

tipo Metzembauman, garantindo sempre o máximo cuidado para não incidir nenhuma área 

da glândula mamária ou vasos de maior calibre. Depois de realizada a dissecação, os vasos 

de maior calibre (artérias epigástrica cranial, epigástrica caudal e pudenda externa) foram 

laqueados com suturas de transfixação utilizando um fio reabsorvível 2/0 Vicryl®, 

procedendo-se depois ao esvaziamento dos linfonodos regionais e por fim a exérese das 

mamas. A etapa seguinte correspondeu á reconstrução cirúrgica da região, utilizando-se 

várias suturas de aproximação dos tecidos, ou seja, promovendo o encerramento por planos 

de todo o campo cirúrgico, terminando com a sutura da pele com um padrão do tipo pontos 

simples ou em U. A probabilidade de existência de espaços mortos cirúrgicos, exigiu a 

colocação de drenos do tipo Pen-Rose, diminuindo a possibilidade de desenvolvimento de 

líquidos inflamatórios e promovendo a sua eliminação. Terminou-se com a colocação de um 

penso esterilizado sobre a sutura mamária e a colocação de uma malha de ajuste ao corpo. 

No final da cirurgia, as peças mamárias foram pesadas numa balança digital NA 743 

Philips®, e acondicionadas em contentores apropriados com formol a 10%, sendo 

posteriormente enviadas para o laboratório de Anatomia Patológica de referencia com o 

objectivo de se proceder à sua análise histopatológica. 
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Resultados 

 

Com os dados recolhidos analisou-se a distribuição das idades nas diferentes espécies com 

neoplasias mamárias. No gráfico nº4 podemos observar que na população de cadelas existe 

uma variedade de idades que apresentam valores mínimos e máximos de 4 e 12 anos de 

idade respectivamente, com uma média de 9  anos de idade (9 ± 2,4). A faixa etária na 

população de gatas variou entre os 8 e os 12 anos para os valores mínimos e máximos 

sendo que a média se situou nos 10 anos (10 ± 1,3). A idade em que se verificou maior 

incidência em canídeos foi 10 anos com 21,0%, seguida pela faixa etária dos 11 anos com 

17,0%. Em gatas, a maior incidência desta patologia situou-se entre os 8 e 11 anos com 

8,0%. 

 
Gráfico nº 4 – Distribuição da idades em canídeos e felídeos com tumores mamários 

 
 

 

Quanto ao parâmetro da localização das neoplasias mamárias foi possível determinar que a 

localização mais comum é igual para ambas as espécies, com os resultados de maior 

expressão nas mamas abdominais com 41,0%, seguida das glândulas mamárias inguinais 

com 33,0 % e por fim as glândulas mamárias torácicas com 26,0%. 
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Gráfico nº 5 – Localização mais frequente dos tumores nas glândulas mamárias 

 
 

 

O factor externo de administração exógena de progestagénios para controlo do ciclo éstrico 

ao longo da vida da doente foi também avaliada no estudo, verificando-se que 46,0% dos 

doentes já tinha sido exposta a este tipo de fármaco, sendo 21,0% representado pela 

espécie canina e 25,0% pela espécie felina. A não administração de qualquer tipo de 

fármaco para controlo do ciclo éstrico foi referido em 54,0% das doentes. 

 
Gráfico nº 6 – Controlo do ciclo éstrico em canídeos e felídeos com neoplasias mamárias 

 
 

 

Pretendeu verificar-se a existência ou não de uma correlação entre um diagnóstico 

preliminar conseguido com a punção aspirativa com agulha fina (PAAF) e o diagnóstico 

definitivo obtido com a histopatologia das neoplasias mamárias. É importante referir que a 

amostra trabalhada nesta fase do ensaio não englobou todas as 24 doentes iniciais (N=24), 

mas apenas um subgrupo constituído por 11 doentes (N1=11) dos quais 55,0% (6) eram 

canídeos e 45,0% (5) eram felídeos. A necessidade de considerar este grupo deveu-se ao 
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facto de nem todos os proprietários das doentes terem optado pela realização da cirurgia 

para a exérese dos tumores mamários, pelo que as amostras não puderam seguir para 

exame histopatológico, ficando apenas referenciado o exame citológico. 

 
Tabela nº 8 – Resultados da PAAF e da Histopatologia dos tumores mamários 

PAAF Histopatologia 

Neoplasia mamária de natureza 

carcinomatosa 

Carcinoma Túbulo-Papilífero Grau III 

associado a condroma (C) 

Neoplasia mamária de natureza 

carcinomatosa 

Carcinoma Sólido e Tubular Simples de 

malignidade média (Grau II) (C) 

Neoplasia mamária com áreas de 

diferenciação óssea 

Carcinoma de Grau I em Condroma e 

Adenoma com metaplasia óssea (C) 

Neoplasia mamária de natureza 

carcinomatosa 

Adenoma Tubular (C) 

Neoplasia mamária de natureza 

carcinomatosa 

Carcinoma Sólido (C) 

Neoplasia mamária Carcinoma Complexo de baixa malignidade 

(Grau I) (C) 

Neoplasia mamária de natureza 

carcinomatosa e uma componente quística 

Carcinoma Sólido Grau III e zonas com 

Hiperplasia Quística (F) 

Neoplasia mamária de natureza quística Carcinoma Ductal bem diferenciado e 

Hiperplasia Glandular Lactogénica (F) 

Neoplasia mamária de natureza 

carcinomatosa 

Carcinoma Ductal (F) 

Neoplasia mamária Carcinoma Ductal bem diferenciados (F) 

Adenoma mamário Carcinoma Tubular Simples (F) 

 

 

Dos tumores mamários apresentados na tabela nº 8, 91,0% das lesões apresentam uma 

concordância entre o diagnóstico citológico e  histopatológico. 

Os resultados do exame citológico realizado com a técnica de PAAF permitiram obter os 

seguintes resultados: 46,0% são tumores de mama de natureza carcinomatosa, 9,0% são 

tumores de mama de natureza quística, 18,0% tumores de mama de natureza mista, 9,0% 

são tumores de natureza benigna e 18,0% dos resultados não foram conclusivos. Depois de 

avaliadas em exame histopatológico as mesmas lesões, permitiram obter como resultados 

uma frequência de 91,0% como sendo carcinomas mamários e 9,0% representando os 

adenomas. O exame histopatológico permitiu classificar 91,0% das amostras como sendo 

neoplasias malignas e 9,0% neoplasias benignas. Foi possível verificar que dentro das 

neoplasias malignas, 36,0% eram neoplasias de origem mista. 
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Gráfico nº 7 – Distribuição percentual dos tumores mamários com base no diagnóstico definitivo 
obtido com a histopatologia 

 
 

 
Gráfico nº 8 – Distribuição percentual dos diferentes tipos de neoplasias mamárias em estudo 

 
 

Após a análise dos dados com base no diagnóstico definitivo obtido com a histopatologia, 

verifica-se que na população de canídeos 83,0% das amostras são relativas a neoplasias  

de carácter maligno (sendo destas 50,0% neoplasias de origem mista) e 17,0% são 

neoplasias benignas. Por outro lado, na população de felídeos verifica-se que a totalidade 

das amostras são neoplasias malignas. 

 

Foi possível calcular a diferença entre o diagnóstico de neoplasia mamária maligna obtida 

com exame citológico e obtida com histopatologia, e que assume um valor de 9,0% dos 

casos, o que faz corresponder na amostra em estudo a 1 das doentes estudadas. 
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Discussão 

 

A média das idades em cadelas e gatas com tumores mamários está  em concordância com 

a informação descrita na literatura. No caso da espécie canina aparecem dois casos com 

neoplasia mamária numa idade muito jovem, aos 4 anos de idade mas a maioria dos 

animais situam-se entre os 10 e 12 anos, com 5 e 3 casos respectivamente. Com base 

nestes dados, os tumores mamários são uma patologia que embora apareça mais em 

animais idosos não permitem eliminar a hipótese de surgir também em doentes mais jovens. 

É interessante notar que todas estas doentes tinham todas ovários e útero, ou seja, 

nenhuma tinha sido submetida a uma cirurgia do tipo ovariohisterectomia. Isto vem em 

concordância com o que se descreve na literatura em que se a doente não for 

ovariohisterectomizada antes do 1º ciclo éstrico, a probabilidade de desenvolverem tumores 

mamários é algo que se deve ter em conta no futuro. Se a fêmea for ovariohisterectomizada 

antes do 1º ciclo éstrico a probabilidade de desenvolver tumor de mama é de 0,05%, e se a 

cirurgia for realizada após o 2º ciclo éstrico esse valor sobe para cerca de 26,0%. Tal 

diferença deve-se ao facto de que após o 1º ciclo éstrico as flutuações hormonais de um 

animal inteiro serem muito marcadas e nos tempos de hoje já não existe regularidades dos 

ciclos éstricos ao longo da sua vida. O papel da administração de progestagénios para o 

controlo  do ciclo éstrico é ainda controverso e com este estudo não foi possível tirar uma 

conclusão considerando que a percentagem das doentes que receberam progestagénios 

(46,0%) é muito próxima da percentagem das que não receberam qualquer tipo de 

progestagénios para o controlo do ciclo éstrico (54,0%). Contudo, sabe-se que a 

progesterona endógena e a administração de progestagénios a longo prazo aumentam o 

risco de desenvolvimento de tumores mamários malignos ou benignos, enquanto a 

administração ocasional ou intermitente de progestagénios não tem qualquer efeito no 

desenvolvimento de tumores mamários. Neste estudo foi possível verificar que a 

administração dos progestagénios para controlo do ciclo éstrico não era efectuado de forma 

correcta, fazendo-se a sua administração de forma contínua e não intermitente surgindo 

como um factor potenciador do risco para o desenvolvimento do tumor mamário. Quanto à 

localização dos tumores de mama, ela foi uniforme em ambas as espécies verificando que a 

grande percentagem surge nas mamas abdominais com 41,0% dos casos, seguido pelas 

glândulas inguinais com 33,0% dos animais e por fim as glândulas torácicas com 26,0%. 

Este aspecto não está relacionado com o comportamento tumoral, mas com o maior volume 

destas glândulas e com as correspondentes alterações proliferativas em resposta aos 

estrogénios. Todas as glândulas mamárias sofrem um aumento ligeiro quando estimuladas 

pelos estrogénios devido ao desenvolvimento tubular e acumulação ligeira de células 

adiposas. O volume externo das glândulas aumenta apenas ligeiramente sendo este 

aumento mais notório nas glândulas abdominais e nas inguinais. De facto, a localização 
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tumoral na cadeia mamária não parece ter qualquer relação com o comportamento tumoral. 

O uso da PAAF para o diagnóstico dos tumores mamários não parece ser uma técnica muito 

precisa no que diz respeito ao diagnóstico definitivo destes tumores, contudo o exame deve 

ser considerado à luz do que se pretende. Dos resultados obtidos 91% das amostras têm 

uma concordância entre o diagnóstico citológico e o diagnóstico histopatológico. 

Neste estudo foram observados alguns diagnósticos citológicos inconclusivos ou apenas 

parciais (36,0%). O exame citológico é muito importante no diagnóstico definitivo se indicar a 

malignidade da lesão. Com base na tabela nº 8, foram observados que 9 em 11 casos o 

exame citológico expressou a malignidade das lesões mamárias. A importância nas 

diferenças de diagnóstico obtido com as duas técnicas em avaliação é de 9,0%, conforme já 

referido anteriormente. Isto é importante, porque vai condicionar o prognóstico estabelecido 

previamente à doente, e de certo modo defraudar as expectativas que alguns proprietários 

face à resolução definitiva do problema. Das lesões estudadas verificou-se que existe uma 

prevalência de tumores do tipo Carcinoma (91,0%), o que vai de acordo com a literatura em 

que os Carcinomas ou Adenocarcinomas são os tumores mais frequentes com padrões 

histológicos mais comuns do tipo: Carcinomas Sólidos, Tubulares e Papilares. No estudo 

realizado sobre o diagnóstico histopatológico, 27,0% dos tumores mamários são 

Carcinomas Sólidos, 27,0% são Carcinomas Ductais, 9,0% são Carcinomas Tubulares e 

9,0% são Carcinomas Túbulo-Papilíferos. É de se notar que existem casos em que as 

glândulas mamárias apresentam lesões em simultâneo (36,0%) ou seja temos neoplasias 

mistas, o que também concorda com a literatura, visto que existem glândulas mamárias que 

podem apresentar mais de um tipo histológico na mesma cadeia ou até na mesma glândula. 

Esta associação entre vários tipos histológicos numa neoplasia mamária torna difícil o 

diagnóstico correcto destas lesões. O diagnóstico citológico de uma lesão benigna é muito 

difícil porque geralmente estas lesões são pobres em células e podem conter vários 

elementos típicos de uma mama normal como adipócitos, sangue e algumas células que 

revestem os ductos alveolares. Por sua vez, o exame citológico de uma lesão maligna cujo 

material seja escasso também torna-se difícil devido à ausência de formas citológicas 

anormais e por terem a aparência de uma lesão benigna. O sucesso da PAAF depende das 

diversas fases da técnica, desde a obtenção das amostras passando pela preparação das 

lâminas e até no exame microscópico do material aspirado. As dificuldades num ou mais 

passos da técnica irá afectar os resultados obtidos. A adequada interpretação da citologia é 

primordial já que algumas características são extremamente úteis na discriminação entre os 

tumores benignos e malignos. Muitos autores afirmam que o exame citológico não é uma 

técnica diagnóstica mais indicada porque: a maioria dos tumores mamários é mista; a 

qualidade das amostras nem sempre é satisfatória; a presença de células necrosadas, 

sangue ou macrófagos e a presença de grande quantidade de líquidos durante a colheita 

das amostras dificulta a obtenção de um bom esfregaço. 
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Conclusão 

 

As neoplasias mamárias são um tema sobre o qual ainda existem muitas questões por 

responder. O avanço do conhecimento sobre os mecanismos fisiopatológicos dos tumores 

mamários nos animais, permitiu o desenvolvimento de novas técnicas para o tratamento e 

prevenção dos mesmos. Os estudos efectuados permitiram concluir que as neoplasias 

mamárias surgem principalmente em animais idosos, embora também não se possa 

descartar a hipótese de surgirem em animais jovens como foi possível comprovar. 

A OVH precoce parece ser o único método de prevenção das variações hormonais que 

ocorrem durante as fases do ciclo éstrico que, sem dúvida, influencia o desenvolvimento dos 

tumores mamários. A OVH realizada no momento da exérese cirúrgica do tumor de mama, 

em cadelas e gatas, não parece ter qualquer efeito protector sobre o aparecimento de novos 

tumores, metástases ou mesmo, sobre o prolongamento de vida destes animais. A terapia 

endócrina adjuvante apropriada após a detecção dos receptores hormonais parece ser uma 

área promissora no tratamento de animais com tumores mamários que não respondem 

somente à técnica cirúrgica. O uso de progestagénios indiscriminado para o controlo do ciclo 

éstrico e as pseudogestações são cada vez mais responsáveis pelo aparecimento precoce 

de tumores mamários em cadelas e gatas. 

Os principais factores de prognóstico estão relacionados com as características clínicas do 

tumor (tamanho, presença de ulceração, crescimento rápido recente), o estádio clínico da 

doença (invasão regional ou à distância), e as características histológicas (tipo histológico; 

grau nuclear e índice mitótico). 

O diagnóstico definitivo das neoplasias mamárias baseia-se sobretudo no resultado 

histopatológico. O exame citológico é um procedimento rápido e seguro mas só é conclusivo 

se indicar a malignidade. Este facto atribui-se em grande parte, à grande complexidade 

histológica das neoplasias mamárias, à grande percentagem de tumores que apresentam 

proliferação das células mioepiteliais e que apresentam áreas de tecido cartilagíneo e ósseo 

que é de muito difícil diagnosticar com uma citologia. O exame citológico pode ser útil para 

eliminar possíveis diagnósticos diferenciais como mastites, lipomas e entre outros, assim 

como para diagnosticar a presença de metástases nos linfonodos. O seu sucesso depende 

das diversas etapas da técnica (desde a obtenção das amostras até ao exame microscópico 

do material aspirado). Considerando esta realidade, podemos concluir que a PAAF não deve 

ser utilizada isoladamente mas sim como um método auxiliar que vai proporcionar ao clínico 

uma conduta rápida e objectiva em relação ao prognóstico e à terapêutica do paciente. Por 

outro lado, o exame histopatológico permite avaliar outros tipos de critérios de importância 

no prognóstico como a presença de necrose tumoral ou a arquitectura tecidular que são 

importantes para a avaliação do grau de malignidade tumoral. Determinar o prognóstico de 

um doente com tumores de mama pode ser difícil uma vez que o comportamento biológico 
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destes varia consideravelmente. O aumento da casuística e a complexidade na evolução 

clínica dos tumores de mama nos animais de companhia, tem vindo a despertar um 

interesse especial no estudo de novos dos factores que possam auxiliar no prognóstico e no 

tratamento destas neoplasias.  

Conhecer a expressão dos receptores hormonais presentes nas neoplasias dos animais 

domésticos pode vir a ser um auxílio na terapêutica dos doentes com tumores mamários. 

Contudo a imunomarcação dos receptores hormonais e o uso de fármacos com acção anti-

hormonal ainda não são práticas rotineiras nos Hospitais ou Clínicas Veterinárias. 

O aumento da frequência das neoplasias e a crescente preocupação dos proprietários dos 

animais em melhorar e aumentar a vida destes torna necessário e exige uma pesquisa, 

avaliação e eficácia de novos campos de investigação com o fim de os implementar na 

Medicina Veterinária à semelhança do que já é feito na Oncologia Humana. 
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ANEXO I 
 

Protocolo: Neoplasias Mamárias em cães e gatosProtocolo: Neoplasias Mamárias em cães e gatos  

 

Dono: 

Nome do Animal:                        Idade:                       Peso: 

Espécie:                                     Raça:                        Sexo: M     F  

Castrado/a: S     N                      Idade à Castração:          

Controlo do Cio: S     N                Duração:                   Quais: 

Hemograma: WBC:                      RBC:                         PLT:      

PAAF: 

 

Histopatologia 

 

Técnica Cirúrgica: 

 

História clínica: 

 

 

 

 

 

 

 

Resenho:                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 


