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1. RESUMO 

Os animais estão incorporados como parte efetiva de muitas famílias 

brasileiras, assim, a indústria Pet Food tem buscado suprir as necessidades dos 

mesmos. A neoplasia mamária é uma das patologias mais comum em cadelas, sua 

etiologia ainda é pouco conhecida, porém, a alimentação é o fator menos explorado 

entre as pesquisas. O presente trabalho visa constatar a existência de uma 

correlação entre a dieta oferecida as cadelas e a patologia em questão, uma vez que 

a nutrição é um fator comum entre todas as cadelas. Para isto, têm-se aplicado 

questionários aos tutores de cadelas acometidas pela enfermidade, levantando-se 

informações sobre a nutrição fornecida bem como aspectos reprodutivos do animal. 

2. INTRODUÇÃO 

No século XXI houve um aumento da presença de Pets nas famílias 

brasileiras de forma significativa, resultando no crescimento da indústria de 

alimentos Pet Food associada a preocupação dos tutores em ofertar alimentos 

variados e de boa qualidade aos seus animais (CARCIOFI, 2008). Desta maneira, 

grande parcela das indústrias Pet Food nos dias atuais estão substituindo as 

rações com aditivos sensoriais, em questão os corantes, por rações livres deste 

composto químico, na tentativa de proporcionar uma nutrição mais segura e 

saudável para os animais domésticos. 

O tumor de mama é a neoplasia mais frequente em cadelas, porém ainda há 

muitos fatores a respeito de sua etiologia que necessitam ser elucidados 

(OLIVEIRA, 2003). Diante das poucas pesquisas realizadas há atribuição a fatores 

epidemiológicos de modo geral, como idade, score corpóreo, uso de 

anticoncepcionais, raça, ambiente, poluição e alimentação, sendo este último o 

menos explorado. Entretanto, independentemente do lugar, idade, raça ou 

condição reprodutiva, o que todas as cadelas portadoras de neoplasias mamárias 

possuem em comum é o fator epidemiológico alimentação, seja esta caseira ou 

comercial. 

3. OBJETIVO 

Verificar a existência de vínculo entre dietas a base de alimentos comerciais 

com e sem corantes alimentares e dietas caseiras com o desenvolvimento de 



neoplasias mamárias em cadelas atendidas no Hospital Veterinário da 

Universidade de Marília, durante o período de 1 (um) ano, sem excluir fatores 

reprodutivos como uso de anticoncepcionais, castração e números de partos.  

4. METODOLOGIA 

Os animais a serem utilizados neste trabalho são pacientes atendidos na 

rotina no Hospital Veterinário da Universidade de Marília com suspeita de neoplasia 

mamária no período de 1 (um) ano. Onde após a confirmação diagnóstica, serão 

distribuídos formulários com questionamentos a respeito do tipo de dieta oferecida, 

se esta é a base de alimentação caseira (balanceada o não), alimento comercial 

(com ou sem corante) ou ambos, abrangendo aspectos da vida reprodutiva do 

animal como uso de anticoncepcionais, esterilização e número de partos.  

No final do período estabelecido, será realizado o levantamento de dados 

referente as respostas obtidas dos questionários aplicados. 

5.  DESENVOLVIMENTO 

Os questionários para os tutores foram elaborados e distribuídos a cada 

atendimento de cadelas com tumores mamários no período de Março a Junho de 

2018, onde contou-se com a veridicidade das respostas do tutor em relação a 

alimentação e outros fatores relacionados com seu animal.  

 Após o atendimento com o Médico Veterinário responsável pelo caso, os 

pesquisadores explanaram o projeto de pesquisa aos tutores e solicitaram sua 

colaboração, coletando em seguida informações relevantes como laudos 

citológicos e histopatológicos. No final do primeiro semestre fez-se o levantamento 

dos dados estatísticos e interpretação dos mesmos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No período de Março a Junho foram obtidas 17 fichas respondidas pelos 

tutores de cadelas com tumores mamários. Os dados obtidos quanto a 

alimentação dos animais foram: 47% se alimentam somente a base de ração, 

enquanto 53% é a base de ração e comida caseira, sendo em referência a ração, 

82,36% com corante enquanto 17,64% sem corante; Quanto a castração, 17,64% 

dos animais eram castrados, enquanto 82,36% dos animais não eram castrados; 

Quanto a já ter tido cria, 11,77% das fêmeas já tiveram cria, sendo em média 4 crias 



durante sua vida reprodutiva, enquanto 88,23% nunca tiveram cria; Quanto ao uso 

de anticoncepcionais, 100% das fêmeas nunca utilizaram; Quanto a ocorrência de 

pseudociese, 29,4% já apresentaram ou apresentam pseudociese, enquanto 70,6% 

nunca apresentaram este sinal clínico. Evidenciando-se que de modo geral a mama 

mais acometida perante o levantamento de dados foi a M3 direita. 

Gráfico 1 – Retrata as respostas dos questionários referentes aos animais com 

neoplasias mamárias distribuídos aos tutores no primeiro semestre do ano de 

2018. 
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