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Resumo
A formação de neoplasmas mamários corresponde a aproximadamente 50% de todos os tumores obser-
vados em cadelas. Este trabalho busca relatar o caso clínico de duas fêmeas caninas da raça Collie com 
carcinoma anaplásico mamário. Foram atendidas no HVU-UFSM duas fêmeas caninas da raça Collie, de 
sete (paciente I) e 14 anos de idade (paciente II). A paciente I apresentava uma massa na mama inguinal 
esquerda cujo crescimento foi observado vinte dias após a realização de mastectomia unilateral total 
direita. A paciente II apresentava pequenos nódulos ulcerados nas mamas inguinais esquerda e direita e 
na mama torácica cranial direita. Ambos os animais apresentavam normorexia, normodipsia, normúria 
e normoquesia e foram encaminhados para cirurgia, para realização de mastectomia radical unilateral, 
sendo diagnosticado carcinoma anaplásico. Na paciente I, aproximadamente três dias após a realiza-
ção da exérese do tumor, observou-se deiscência dos pontos na porção caudal da sutura e formação 
de edema nos membros pélvicos. A paciente permaneceu internada e foi realizado exame radiográfico 
de tórax, que  mostrou padrão pulmonar intersticial, sugestivo de pneumonia. Após o tratamento com 
antibioticoterapia e com a piora do animal, que apresentou apatia, anorexia e dificuldade respiratória 
acentuada progressiva, esta paciente foi eutanasiada por decisão do proprietário. A paciente II retornou 
ao HVU-UFSM trinta dias após o procedimento cirúrgico devido ao crescimento rápido do nódulo pre-
sente na mama inguinal esquerda e com edema nos membros pélvicos, apática, com perda de peso e a 
temperatura retal era de 40,1°C. O proprietário optou por realizar apenas o tratamento paliativo, perma-
necendo o animal internado por mais cinco dias. Não ocorrendo evolução positiva o proprietário optou 
pela eutanásia da paciente.
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Abstract
The formation of mammary neoplasms corresponds to approximately 50% of all tumors observed in 
dogs. This work aims to report the clinical case of two Collie dogs with anaplastic mammary carcinoma. 
In the HVU-UFSM, two canine Collie female dogs, seven (patient I) and fourteen years old (patient II). 
Patient I had a mass in the left inguinal breast whose growth was observed twenty days after performing 
a right total unilateral mastectomy. Patient II had small ulcerated nodules in the left and right inguinal 
breasts and in the right cranial thoracic breast. Both animals had normorexia, normodipsia, normúria 
and normoquesia. Both were submitted to surgery for unilateral radical mastectomy, and anaplastic 
carcinoma was diagnosed. In patient I, approximately three days after tumor excision, dehiscence of 
the points in the caudal portion of the formation and formation of edema in the hind limbs is observed. 
The patient remained hospitalized and a radiographic examination of the chest was performed, which 
showed interstitial lung pattern, suggestive of pneumonia. After treatment with antibiotic therapy and 
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worsening of the animal, which presented apathy, anorexia and progressive respiratory difficulty, this 
patient was euthanized by decision of the owner. Patient II returned to the HVU-UFSM thirty days after 
the surgical procedure due to the rapid growth of the nodule present in the left inguinal breast and with 
edema in the hind limbs, apathetic, with weight loss and the rectal temperature was 40.1 ° C. The owner 
chose to perform only the palliative treatment, remaining hospitalized for another five days. If there was 
no positive evolution, the owner opted for the patient’s euthanasia. 

Keywords: neoplasm, mammary, prognosis.

Introdução
Os neoplasmas mamários correspondem a apro-

ximadamente 50% de todos os tumores observados 
em cadelas. Embora sua prevalência seja menor em 
gatas, é o terceiro tipo mais comum de tumores nos 
felinos (1). Em razão da elevada incidência dos tu-
mores mamários em fêmeas da espécie canina, seu 
estudo vem crescendo em relação a outras afecções. 
Cada vez mais, os proprietários exigem que seus 
animais de estimação tenham atenção semelhante 
àquela prestada aos doentes humanos (2).

Relato de caso
Foram atendidas no HVU-UFSM duas fême-

as caninas da raça Collie, de sete (paciente I) e 14 
anos de idade (paciente II). A paciente I apresenta-
va uma massa na mama inguinal esquerda (Figura 
1) cujo crescimento foi observado vinte dias após a 
realização de mastectomia unilateral total direita. 
A paciente II apresentava pequenos nódulos ulce-
rados nas mamas inguinais esquerda e direita e na 
mama torácica cranial direita. Ambos os animais 
apresentavam normorexia, normodipsia, normúria 
e normoquesia. Ao exame físico a temperatura retal 
estava dentro dos parâmetros de normalidade, as 
mucosas rosadas, o grau de hidratação adequado 
e na ausculta torácica não foram percebidas altera-
ções. Como parte da avaliação pré-cirúrgica, reali-
zou-se exames radiográficos de tórax, hemograma, 
contagem de plaquetas e dosagem sérica de creati-
nina, fosfatase alcalina, alanino amino-transferase 
e uréia. Não havendo alterações, os animais foram 
encaminhados para cirurgia, para realização de 
mastectomia radical unilateral esquerda (pacien-
te I) e mastectomia 12 radical unilateral direita na 
paciente II, visto que o procedimento cirúrgico é o 
tratamento de escolha para tumores mamários (1). 
Como a paciente I apresentava nódulos ulcerados, 

foi prescrito meloxicam 1 (0,1 mg/kg, SC, SID) e ce-
falexina2 (30 mg/kg, VO, BID) até o dia da cirurgia.

Figura 1 – Paciente I: Canino, fêmea, da raça Collie, 7anos, 
apresentando massa tumoral na mama inguinal esquerda. 
(Fonte: Arquivo pessoal)

Os tumores retirados foram enviados ao Setor 
de Patologia Veterinária para realização de exame 
histopatológico, sendo diagnosticado carcinoma 
anaplásico. Na microscopia foi observada prolife-
ração de células epiteliais neoplásicas, as quais se 
apresentavam com formato arredondado, alongado 
ou fusiforme e dispostas em feixes ou ninhos de-
sorganizados. Os núcleos dessas células eram acen-
tuadamente pleomórficos, com um ou dois nucléo-
los evidentes.
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Figura 2 - Canino, fêmea, da raça Collie, 7anos, aspecto da 
ferida cirúrgica da paciente I, três dias após a realização da 
exérese do tumor mamário, apresentando deiscência de pon-
tos. (Fonte: Arquivo pessoal)

Resultados
Na paciente I, aproximadamente três dias após 

a realização da exérese do tumor, observou-se deis-
cência dos pontos na porção caudal da sutura, onde 
se localizava o nódulo (Figura 2) e formação de ede-
ma nos membros posteriores.

O paciente II retornou ao HVU-UFSM trin-
ta dias após o procedimento cirúrgico devido ao 
crescimento rápido do nódulo presente na mama 
inguinal esquerda. Este se encontrava ulcerado, 
com áreas de necrose e secreção purulenta. Nessa 
ocasião o animal apresentava edema nos membros 
posteriores, estava apático, com perda de peso e a 
temperatura retal era de 40,1°C (Figura 3). 

Figura 3 – Paciente II: Canino, fêmea, da raça Collie, 7anos, apresentando massa tumoral ulcerada, com áreas de necrose na mama 
inguinal esquerda (A), e edema nos membros posteriores (B). O círculo indica o sinal de Godet positivo. (Fonte: Arquivo pessoal)

O paciente I permaneceu internado no HVU 
para realização de limpeza da ferida e curativo 
(duas vezes ao dia, com solução fisiológica e açú-
car), porém o processo de cicatrização foi lento. 
Prescreveu-se para o tratamento: prednisolona (0,5 
mg/kg, VO, SID), ceftriaxona (25 mg/kg, SC, BID), 
cloridrato de tramadol (2 mg/kg, SC, TID), meloxi-
cam (0,1 mg/kg, SC, SID) e dipirona sódica (25 mg/
kg, SC, BID). Durante o período de internação, para 

acompanhamento de possíveis metástases, foi re-
alizado exame radiográfico de tórax, que mostrou 
padrão pulmonar intersticial, sugestivo de pneu-
monia. Devido a isso, foi realizada nebulização 
com solução fisiológica e gentamicina (1 ampola 
de 40 mg), três vezes ao dia por 15 minutos, além 
de tapotagem por 10 minutos após a nebulização. 
Devido à piora do animal, que apresentou apatia, 
anorexia e dificuldade respiratória acentuada pro-
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gressiva, este paciente foi igualmente eutanasiado 
por decisão do proprietário. Ambos os animais fo-
ram encaminhados para a necropsia, e foram reali-

zadas análise de fragmentos da glândula mamária, 
pulmão e linfonodos, que diagnosticou carcinoma 
sólido com áreas de anaplasia em todos esses teci-

Figura 4 – Células tumorais formando ninhos, divididos por septos de tecido conjuntivo (setas) na glândula mamária (A) e agrupa-
mentos de células tumorais em meio aos alvéolos, no parênquima pulmonar (B). (Fonte: Arquivo pessoal)

O proprietário do paciente II, tendo em vista 
o resultado da biopsia anterior, o estado geral do 
paciente juntamente com o prognóstico desfavorá-
vel deste tipo de tumor, optou por realizar apenas 
o tratamento paliativo, na tentativa de melhorar 
a qualidade de vida do animal. Este permaneceu 
internado no HVU-UFSM por mais cinco dias, re-
cebendo fluidoterapia com Ringer com lactato (58 
ml/h), cloridrato de tramadol (2mg/kg, SC, TID), 
dipirona sódica (25 mg/kg, IM, BID), meloxicam 
(0,1 mg/kg, SC, SID), metronidazol (15 mg/kg, IV, 
BID), enrofloxacino (2,5 mg/kg, IM, BID), metoclo-
pramida (0,5 mg/kg, SC, TID), ranitidina (5 mg/kg, 
SC, TID) e ondansetrona (0,2 mg/kg, IV, BID). Não 
ocorrendo evolução positiva o proprietário optou 
pela eutanásia do paciente. 

Discussão 
Segundo O’Keefe (3), o desenvolvimento da ne-

oplasia mamária na cadela é dependente, em gran-
de parte, de hormônios. A incidência de tumor de 
mama é de 0,5% com a castração antes do primei-
ro cio, 8% após o primeiro ciclo estral e 26% após 
dois ou mais ciclos, até os dois primeiros anos. Para 
Johnson (1) o desenvolvimento de neoplasias ma-
márias também possui relação com as progestinas 

usadas para suprimir o estro, que promovem alte-
rações hiperplásicas e neoplásicas nas glândulas 
mamárias em caninos e felinos. Da mesma forma, 
Oliveira et al. (4) citam a pseudociese como um dos 
fatores capazes de aumentar a chance da fêmea de-
senvolver neoplasias mamárias. Ambos os animais 
em questão receberam progestinas em um determi-
nado período.

Cerca de 50% dos tumores em cadelas são ma-
lignos. Entre eles, a maioria é de carcinomas. O 
tipo histológico é o principal fator no prognóstico 
para os tumores de mama. Os tumores malignos 
exibem crescimento invasivo e são, na maioria das 
vezes, de evolução rápida, associado a um rápido 
envolvimento dos linfonodos regionais e pulmões. 
As metástases podem ocorrer tanto pela drenagem 
linfática como pela via hematógena (2). Segundo 
relato dos proprietários, o crescimento do tumor 
foi rápido e mais agressivo logo após a retirada dos 
outros nódulos presentes nas mamas. A maioria 
dos tumores mamários malignos é de adenocarci-
nomas. Outros tumores menos comuns são carci-
nomas inflamatórios, sarcomas e carcinossarcomas 
(1). Os tumores mamários podem ou não apresen-
tar-se ulcerados, com ou sem contaminação bacte-
riana secundária e evoluir para áreas de necrose 
(5). Ocorre o acometimento de glândulas múltiplas 

Carcinoma anaplásico mamário em duas cadelas da raça Collie

27



Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação (2018);15(47); 24-29.

em mais de 50% dos casos. O tamanho é extrema-
mente diverso, variando de poucos milímetros a 
muitos centímetros de diâmetro (1). A apresenta-
ção do tumor foi semelhante em ambos os casos 
relatados. Observou-se uma massa ulcerada, firme 
à palpação, com secreção purulenta e áreas de ne-
crose. Esta última característica era mais evidente 
no paciente II, caracterizando, clinicamente, um 
carcinoma inflamatório. O carcinoma inflamatório 
possui uma apresentação clínica única. Suspeita-se 
desse tipo de tumor quando há crescimento rápido, 
afetando múltiplas glândulas mamárias juntamen-
te com a pele. É caracterizado por endurecimento 
e espessamento da região, calor, edema, eritema e 
sinais de dor. O linfedema extensivo de um ou am-
bos os membros pélvicos pode ocorrer nesse tipo 
de câncer como resultado da obstrução dos vasos 
linfáticos, característica que vem sendo utilizada 
para descrever os carcinomas inflamatórios (6,2). 
O edema nos membros posteriores foi um sinal clí-
nico marcante, observado em períodos críticos na 
evolução clínica: no paciente I, após a deiscência de 
pontos, e no paciente II após o crescimento rápido 
do segundo tumor. 

O diagnóstico de neoplasia mamária é o mais 
provável em uma fêmea idosa com qualquer tipo 
de nódulo na glândula mamária. Este inicialmen-
te é clínico e baseado no histórico do animal. Os 
exames com preparações citológicas frequentemen-
te são confusos, pois a inflamação pode mimetizar 
os critérios de malignidade (5). Solano-Galego (7) 
também acredita que a histopatologia e, mais re-
centemente, a citologia têm sido usadas para clas-
sificar corretamente lesões mamárias como cistos, 
inflamação, hiperplasia ou neoplasia, mas a deter-
minação do potencial de malignidade da neoplasia 
mamária pode ser difícil. A histopatologia pode 
muitas vezes mostrar pouca correlação entre o diag-
nóstico histológico de neoplasia maligna e compor-
tamento biológico. Morrison e Hahn (5) indicam a 
biópsia excisional para um diagnóstico definitivo 
e De Nardi et al. (2) acrescentam o coagulograma 
quando há suspeita de carcinoma inflamatório de-
vido à associação com a coagulação intravascular 
disseminada. Este exame foi realizado apenas no 
paciente I, onde o TTPa (tempo de tromboplastina 
parcial ativada) era de 90 segundos e o TP (tempo 
de protrombina) de 28 segundos. Ambos os tempos 
estavam prolongados, visto que os valores de refe-
rência para cães são de 6 a 16 segundos e 6,4 a 7,4 se-

gundos, respectivamente. O estado geral do pacien-
te deve ser avaliado pelo exame físico, hemograma 
completo, bioquímica sérica e urinálise. A observa-
ção radiológica e a palpação cuidadosa são usadas 
para mensurar a extensão do processo neoplásico. 
Tumores mamários malignos com frequência resul-
tam em metástases nos linfonodos regionais e nos 
pulmões. Metástases em locais distantes raramente 
ocorrem na ausência do envolvimento dos linfono-
dos regionais ou pulmões (1). Em ambos os casos 
relatados, a observação de metástases pulmonares 
no exame radiográfico de tórax não foi possível. Po-
rém, com a manifestação clínica da obstrução dos 
vasos linfáticos, através do edema de membros, 
pode-se concluir que havia metástases nos linfono-
dos regionais. Em casos de metástases pulmonares, 
observa-se padrão intersticial no exame radiográfi-
co pulmonar. As metástases a partir de neoplasias 
mamárias exibem nódulos pequenos, múltiplos, ni-
tidamente definidos e amplamente distribuídos (8). 
Como diagnóstico diferencial deve-se ter o cuidado 
de excluir a possibilidade de lipoma, tumor de mas-
tócitos, hiperplasia mamária e mastite (5). Segundo 
De Nardi et al. (2), deve-se também realizar o es-
tadiamento do tumor com o objetivo de avaliar o 
tamanho do tumor primário, o comprometimento 
dos linfonodos regionais e a presença de metásta-
ses à distância. Este é realizado segundo o sistema 
TNM (tumor, linfonodo, metástase), proposto pela 
Organização Mundial da Saúde. 

A cirurgia é o tratamento de escolha para quase 
todos os tumores mamários, desde que os princí-
pios de cirurgia oncológica sejam rigorosamente 
respeitados. O objetivo da cirurgia é remover todo 
o tumor, realizando amplas ressecções, respeitando 
as margens de segurança indicadas. A mastectomia 
unilateral radical ou, se possível, a mastectomia bi-
lateral radical são os procedimentos cirúrgicos que 
conferem maior probabilidade de cura, visto que 
removem todo o tecido afetado em uma única in-
cisão. Já a nodulectomia deve ser considerada um 
procedimento de biópsia, devido a limitação deste 
procedimento cirúrgico para a realização das mar-
gens cirúrgicas adequadas (9).

A excisão cirúrgica pode aumentar o tempo de 
sobrevida, a qualidade de vida do animal, ou ainda 
ser curativa, exceto nos casos de carcinomas infla-
matórios ou na presença de metástases pulmona-
res (2), situação observada nos dois casos relatados. 
Embora não existam dados que confirmem os efei-
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tos benéficos, a quimioterapia é frequentemente 
usada como um complemento ao tratamento (1). A 
quimioterapia primária ou neoadjuvante (antes da 
cirurgia) deve ser evitada, pois ela apresenta dois 
inconvenientes: trata-se o tumor sem saber qual a 
sua natureza histológica e quanto maior o volume 
tumoral, menor a eficácia da quimioterapia. As in-
dicações clínicas ocorrem essencialmente no caso 
de avaliação da extensão positiva (linfonodo me-
tastático confirmado pela histologia e/ou metátases 
nos pulmões ou em outros locais). A quimioterapia 
é certamente paliativa, porém, não é inútil, pois a 
qualidade de vida pode melhorar e, em alguns ca-
sos, as metástases podem regredir. Ela também é 
indicada em caso de carcinoma inflamatório, mas 
pode não haver resultado. 

Não houve instituição de tratamento com qui-
mioterápicos em nenhum dos casos devido a evo-
lução desfavorável destes em um curto espaço de 
tempo. Campos et al. (10) relataram o tratamento de 
uma cadela com diagnóstico de carcinoma inflama-
tório incluindo anti-inflamatórios esteroidais e não 
esteroidais, que inibem a atividade das cicloxigena-
ses (Cox-1 e Cox-2). A Cox-2, na maioria dos tecidos, 
é induzida em processos inflamatórios e no câncer, 
pois produz prostaglandina E, que é responsável 
por mediar alguns mecanismos como: proliferação 
celular, apoptose, modulação do sistema imune e 
angiogênese. Este tratamento baseou-se na utiliza-
ção de carboplatina (300 mg/m²; três ciclos a cada 
vinte e um dias) e um inibidor seletivo da Cox-2 por 
seis meses consecutivos após a quimioterapia. 

Os carcinomas inflamatórios possuem prog-
nóstico reservado. Em um estudo com 33 cães que 
apresentavam carcinoma inflamatório, o tempo 
médio de sobrevida foi de 25 dias com a utilização 
de tratamento paliativo (2). Em cadelas, tumores 
pouco diferenciados (anaplásicos) têm uma taxa 
de recidiva de 90% após dois anos da realização da 
mastectomia, em contraste com as taxas de 68% e 
24%, respectivamente, para tumores moderada-
mente diferenciados e bem diferenciados (1).

Considerações finais
Os animais atendidos no HVU-UFSM possu-

íam manifestações clínicas semelhantes ao que é 
relatado na literatura consultada, e tiveram diag-
nóstico confirmado pela histopatologia. A partir 
disto, pode-se concluir que o tratamento cirúrgico 
não apresenta bons resultados no carcinoma infla-
matório, porém muitas vezes o diagnóstico acaba 
sendo firmado somente após a mastectomia devido 
os resultados da citologia muitas vezes não serem 
esclarecedores. 
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