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As neoplasias mamárias caninas se assemelham muito as neoplasias mamárias humanas, fato que 

torna a patologia bastante estudada na medicina veterinária, além disso, trata-se da neoplasia 

mais frequente em cadelas, representando cerca de 50% dos casos oncológicos. Os casos de 

neoplasias aumentaram a frequência possivelmente devido a maior expectativa de vida 

observada nos animais de companhia, sendo a idade média de aparecimento entre nove a doze 

anos de idade. Fêmeas que não foram submetidas à ovariosalpingohisterectomia ou que foram 

castradas tardiamente são mais susceptíveis ao desenvolvimento de neoplasias mamárias. O 

objetivo deste trabalho foi estudar o perfil das cadelas atendidas no Hospital Veterinário Joaquim 

Felício, localizado na cidade de Caratinga, Minas Gerais, no período de outubro de 2018, no 

projeto denominado Outubro Rosa, que apresentaram ou não tumores mamários, relacionando à 

idade, porte e nutrição do animal. Foram coletados e analisados os dados de 34 cadelas. Os 

tutores foram questionados a respeito da idade, sendo os animais classificados em adulto ou 

idoso; em relação ao porte, sendo classificados em pequeno, médio e grande porte; com relação 

ao suporte nutricional, ou seja, se é alimentado exclusivamente com ração, com comida caseira, 

ou uma mistura dos dois. Além destes, os aspectos reprodutivos foram avaliados, como partos, 

castração, pseudogestação e uso de anticoncepcionais. Após o exame clínico foi registrada a 

presença ou ausência de tumores mamários. Os dados foram analisados estatisticamente 

utilizando o teste Qui-Quadrado de Pearson para tabela de contingência. Os resultados mostram 

que há evidências de que existe uma relação entre a ausência de tumor e a idade (x
2
= 8,1784 e p= 

0,004239), ou seja, os tumores são mais frequentes em animais idosos. Já nos diferentes tipos de 

alimentação e o porte animal não foram encontradas diferenças estatísticas, x²= 2,2681 e p= 

0,3217 e x²= 0,5127 e p=0,7739 respectivamente. No presente estudo, os aspectos reprodutivos 

também não foram significativos para a incidência de tumores mamários (x²=0,63194, p= 0,7341 

para partos, x² =0,63194, p= 0,4266 para pseudogestação, x²= 2,5318, p= 0,1116 para 

ovariosalpingohisterectomia e x²= 0,66137 e p= 0,4161 para uso de anticoncepcionais). 

Provavelmente isto ocorreu devido ao número reduzido de animais atendidos no projeto, uma 

vez que não foi possível estabelecer uma relação significativa entre pseudogestação, parto, 

castração, administração de anticoncepcionais com a ocorrência de tumor em cadelas. 

Entretanto, já foi confirmado por diversos autores que a castração realizada antes do primeiro 

estro reduz o risco de desenvolvimento da neoplasia mamária. Já a pseudogestação e uso de 

anticoncepcionais estão diretamente relacionados com a ocorrência de tumor mamário, 

discordando do presente trabalho. 
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