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1. RESUMO 

Há um grande interesse em câncer de mamas de cadelas, devido a elevada 

prevalência de tumores malignos, isto em grande parte é decorrente da falta de 

conhecimento a respeito da importância da assistência veterinária. A população 

necessita ser informada sobre medidas que diminuem a incidência de neoplasias 

mamárias como realizar a ovariohisterectomia antes do primeiro cio, evitar o uso de 

medicações contraceptivas e consultar o médico veterinário assim que se observe 

qualquer alteração no estado geral do cão. Este projeto tem como foco a 

conscientização dos proprietários sobre informações negligenciadas sobre a 

importância da prevenção e detecção da neoplasia mamária. A ação será realizada 

em um Parque Municipal, o Parque do Trote localizado na zona norte de São Paulo 

e em um Hospital Veterinário de São Paulo. 

2. INTRODUÇÃO 

O câncer de mamas em cadelas tem despertado grande interesse devido à elevada 

prevalência de tumores malignos, em grande parte reflexo do diagnóstico tardio, que 

compromete o tratamento e reduz a taxa de sobrevida dos animais. São detectados 

em animais de meia idade e mais velhos. (Toríbio et al., 2012). 

A neoplasia mamaria constituem aproximadamente 52% dos tumores 

diagnosticados em cadelas (Filho et al., 2010). O primeiro a descrever a influência 

hormonal em tumor de mamas em mulheres foi Cooper em 1836, o qual observou a 

variação de tamanho durante o ciclo menstrual, apresentava pequeno tamanho no 

início do ciclo menstrual e na menopausa. Em 1896, Beatson observou remissão 

dos tumores mamários em mulheres submetidas à ovariohisterectomia. (Fonseca e 

Daleck, 2000). A ovariohisterectomia (OSH) realizada antes do primeiro estro reduz 

o risco de desenvolvimento da neoplasia mamaria para 0,5%; este risco aumenta 

significativamente nas fêmeas esterilizadas após o primeiro ciclo estral (8,0%) e o 

segundo (26%). A proteção conferida pela castração desaparece após os dois anos 

e meio de idade, quando nenhum efeito é obtido (Fonseca e Daleck, 2000). 

A população deve ser conscientizada sobre medidas que diminuem a incidência de 

neoplasias mamárias como realizar a ovariohisterectomia antes do primeiro cio, não 

utilizar medicações contraceptivas e consultar o médico veterinário assim que se 

perceba qualquer alteração no estado geral do cão (Green et al., 2009; Oliveira et 

al., 2003; Toríbio et al., 2012). 



Se considerarmos que as neoplasias mamárias representam 50% dos tumores 

diagnosticados em cadelas e cerca de 50% destes tumores são malignos com uma 

taxa de mortalidade de 80% verificamos que a esterilização dos animais é 

importante não só por diminuir o número de abandonos, mas pela proteção que 

confere em termos de prevenção do câncer mamário. (RODRIGUES, Fernando M. 

da C. Estudo prévio para a implantação de um programa de controlo de reprodução 

em canídeos. 2008. 79 f. Dissertação (Mestrado de saúde pública) – Universidade 

do Porto). 

3. OBJETIVOS 

Evitar maiores ocorrências de tumor de mama de cadelas, por proprietários aos 

quais não possuem informações sobre o assunto. Relatar o número de proprietários 

que estão cientes da importância da castração para evitar doenças e neoplasia 

mamária. Utilizar o trabalho como maneira profilática e ferramenta de 

conscientização. 

4. METODOLOGIA 

O projeto consiste em obter os dados através de um questionário na população, em 

locais com frequência de cadelas como Hospital Veterinário de São Paulo e parque 

municipal. O questionário conterá perguntas críticas, com entendimento para 

qualquer classe da população. Será realizado no período de Janeiro a Julho de 2015 

no Parque do Trote Vila Guilherme e parte dele, já foi realizado em 2014 pelos 

proprietários de cadelas no Hospital Veterinário e será repetido em Outubro. 

Objetivando resultados de animais castrados ou não castrados, motivos pelos quais 

optaram pela castração, doenças hormonais e reprodutivas relacionadas citadas 

pelos proprietários e perguntas diretamente relacionadas com a neoplasia mamária. 

Alertando no final do questionário sobre as respostas dos proprietários, corrigindo e 

explicando, aumentando sua responsabilidade sobre o assunto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A coleta de dados foi realizada no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi do campus 

Mooca/SP, em Outubro de 2014, conhecido como “Outubro Rosa”. Foram 

analisados os fatores predisponentes de neoplasia mamária em cadelas para 

realizar um questionário. Ao final de cada questionário houve a explicação e 

correção das respostas fornecidas pelos proprietários.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Foram entrevistadas 98 pessoas, onde 68% desconheciam sobre o tumor de mamas 

em cadelas, apesar de obterem alguns acertos sobre o tumor, demonstrados no 

gráfico abaixo.                 Acertos sobre o tumor: 

 

Os resultados deste estudo permitiram concluir que a maioria dos entrevistados 

desconhecia sobre a neoplasia, indicando grande falta de informação, da castração 

como profilaxia. O grupo da população que desconhecia tais informações 

contemplavam de um número grande de animais com tumor de mama, alegando 

desconhecer das informações que poderiam ter evitado a neoplasia. Justificando a 

manutenção das campanhas de conscientização da população, tais como o 

“Outubro Rosa”, com o intuito de orientar as pessoas e proteger os animais. 
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