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1. RESUMO  

As cadelas são um ótimo modelo experimental para comparação de neoplasias 

mamárias humanas. Sabe-se que o estímulo para essa neoplasia é hormonal e 

genético em ambas as espécies. A metástase é um evento agressivo de múltiplos 

passos e a células pode não sobreviver. A incidência de malignidade de neoplasias 

mamárias em cadelas é muito alta, mas poucas informações são relatadas sobre a 

metástase nessas pacientes. No presente trabalho, foram selecionadas cinco cadelas 

com neoplasias mamárias metastáticas que foram atendidas no Hospital Veterinário 

da Unifran, durante os anos de 2004 a 2015, para análise do tempo de sobrevida e 

local da metástase desses animais. Um estudo epidemiológico foi realizado com os 

proprietários destes animais, com aplicação de um questionário focando 

principalmente no tempo de sobrevida dessas cadelas. Duas cadelas vieram à óbito 

após três meses do diagnóstico. Três delas estão vivas com média de 23 meses de 

sobrevida. O principal local da metástase de neoplasias mamárias caninas foi o 

linfonodo. 

2. INTRODUÇÃO  

É possível a utilização de cadelas como modelo experimental para tumores mamários 

em mulheres, isso se deve as similaridades das características epidemiológicas, 

clínicas, biológicas e genéticas (BENJAMIM et al., 1999). A metástase é considerada 

um processo maligno, sendo a maior causa de morte em pacientes com câncer. A 

metástase tem início com a ruptura da membrana basal pela célula cancerígena, 

podendo ocupar o tecido adjacente, além de invadir o sistema imune e resistir a 

apoptose (KUMAR et al., 2004). A invasão a distância e a resistência a 

quimioterápicos, são características das metástases que estão relacionadas com o 

pior prognóstico do paciente. Tem sido relatado que a sobrevida de cadelas com 

neoplasias mamárias malignas pode estar entre 25% e 40%, com tempo de sobrevida 

significativamente curto quando comparadas àquelas com neoplasias benignas. No 

entanto, vários fatores podem estar ligados com o tempo de sobrevida, variando com 

o tipo histológico, a evolução da doença e o tratamento utilizado (SOREMO,2003).  

4. METODOLOGIA 



Foram selecionados cinco casos de metástases de neoplasias mamárias do Setor de 

Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade de Franca, no período 

de 2004 a 2015, para estudo do tempo de sobrevida de animais que apresentavam 

tumores mamários seguidos de metástases. Com a utilização de um questionário foi 

possível entrar em contato com proprietários, e estabelecer o tempo de sobrevida. O 

tempo de sobrevida foi estimado em meses considerando o momento do diagnóstico 

até os dias atuais. Além disso, foi computado o local que ocorreu a metástase nesses 

animais. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até determinado momento, as etapas a serem cumpridas foram selecionar os casos 

de neoplasias mamárias caninas e seus respectivos órgãos metastáticos do Setor de 

Patologia da UNIFRAN, no qual foi obtido informações sobre o tempo de sobrevida 

destes animais. Por meio de um estudo sobre essa doença, pode se entrar em contato 

com proprietários e determinar qual foi o tempo de sobrevida do animal, a evolução 

da doença seguido de caracterização do tipo histopatológico, local da metástase, o 

tratamento empregado e se houve recidiva. O estudo ainda está em andamento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O tempo de sobrevida dos animais e os locais de metástase estão inseridos na tabela 

1, segue-se os tipos histopatológicos, localização da metástase e o tempo de 

sobrevida dos animais acometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Resultados do tipo histológico, local das metástases e sobrevida de cadelas 

com neoplasias mamárias.  

Animal Tipo 

Histopatológico 

Local da 

metástase 

Sobrevida 

Maria Goiaba Carcinoma mamário 

padrão papilar 

invasor grau II 

 

Pulmão 3 meses 

Dara Carcinoma mamário 

lobular pleomórfico 

Vasos linfáticos 3 meses 

Catita Carcinoma mamário 

papilar invasor grau 

III 

Linfonodo Acima de 22 meses 

Chaquira Carcinoma em 

tumor misto grau II 

Linfonodo Acima de 26 meses 

Kika Carcinoma mamário 

sólido grau II 

Linfonodo Acima de 21 meses 
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