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Universidade Federal da Bahia, 2008. 
 
RESUMO 
 
 
As neoplasias têm seu prognóstico influenciado por variáveis ambientais, demográficas e 
socioeconômicas. Acredita-se que, o tumor de mama da cadela, a exemplo do que acontece 
nas neoplasias mamárias da mulher, também sofra influência de tais fatores. Foram analisadas 
as informações obtidas através do atendimento de cadelas com neoplasia mamária no Setor de 
Clínica Cirúrgica do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), no período de janeiro de 2006 a abril de 2008. O objetivo desse trabalho foi realizar 
a caracterização clínica, a classificação histopatológica e o georreferenciamento dessa 
patologia, bem como, a criação de mapas temáticos da distribuição espacial desses eventos e a 
identificação de clusters para a doença no município de Salvador, Bahia.  A partir das 
características clínicas e histopatológicas das neoplasias mamárias analisadas, observou-se 
alta prevalência dos carcinomas evoluindo em tumores mistos benignos. Por serem estes, 
tumores malignos focais inseridos em neoplasias benignas, acredita-se que o diagnóstico 
precoce favorece o prognóstico. Pela análise espacial de varredura, verificou-se que os casos 
de neoplasia mamária não estão homogeneamente distribuídos no município. Foram 
detectados dois aglomerados, o primário, abrangendo 67,3% dos casos estudados com maior 
verossimilhança, e estatisticamente significante (p< 0,001); e o secundário com apenas 3,0% 
das notificações e sem significado estatístico. Como o período de estudo foi de apenas 2,5 
anos, os resultados da análise retrospectiva espaço temporal não foram satisfatórios, apesar de 
apresentarem um aglomerado primário significante (p<0,001) com 28% dos casos registrados 
no de 2006. Estes resultados associados à influência dos fatores socioeconômicos detectados 
na pesquisa, refletem a procura tardia da assistência Medica Veterinária, decorrente em parte, 
do desconhecimento e da baixa renda dos proprietários.  Desta forma, é vigente a necessidade 
de educar a população quanto a prevenção e detecção da neoplasia mamária nas cadelas 
buscando o diagnóstico precoce e a terapêutica adequada. Levando-se em consideração a 
lacuna de informações na literatura para essa linha de estudo, acreditamos que esses 
resultados venham a ser bastante informativos, principalmente na elaboração de novos 
trabalhos, onde outras variáveis de caráter intrínseco e extrínseco ao animal terão que ser 
levadas em consideração, na tentativa de melhor explicar os resultados e, conseqüentemente, 
levando a formulação de planos educacionais direcionados para promover a saúde animal. 
 

Palavras-chaves: Estadiamento clínico, tumor de mama, Análise espacial de varredura. 
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ABSTRACT 

 

The tumors have their prognosis influenced by environmental, demographic and 
socioeconomic variables. It is believed that the mammary tumour of the dog, similar to what 
happens in breast cancer in women, also suffer influence of such factors. It was analysed the 
informations obtained through the care of bitches with mammary tumours in the Division of 
Surgical Clinic of the Medicine Veterinary’s Hospital from the Federal University of Bahia 
(UFBA), from January 2006 to April 2008. The aimed of this work was the clinical 
characterization, pathology classification and geoprocessing of this disease, as such as 
thematic maps’s creation by the spatial distribution of these events and the identification of 
clusters for the disease in the city of Salvador, Bahia. There was a high prevalence of 
carcinoma developing in mixed benign tumors in the animals of this study. This kind of 
tumours are focal malignant tumours inserted into benign tumors, because of this, it is 
believed that early diagnosis promote a better prognosis. For the scanning spatial analysis, it 
was found that cases of breast cancer are not homogeneously distributed in the municipality. 
Were detected two clusters, the primary, covering 67.3% of the cases studied with the greatest 
likelihood, and statistically significant (p <0001), and the secondary with only 3.0% of 
notifications and not statistically significant. As the study period was only 2.5 years, the 
results of retrospective analysis space-time were not satisfactory, but they had a primary 
cluster (p <0001) with 28% of cases recorded in 2006. These results associated with the 
influence of socioeconomic factors identified in the survey, reflect the demand of late 
Veterinary Medical Assistance, due in part to the ignorance and low income of their owners. 
Thus, current is the need to educate the population on prevention and detection of mammary 
cancer in bitches seeking early diagnosis and appropriate therapy. Taking into consideration 
the gap of information in the literature for this line of study, we believe that these results will 
be very informative, especially in the development of new work, where other variables that 
are intrinsic and extrinsic to the animal must be taken into consideration, trying to better 
explain the results and thus leading to formulation of plans to promote educational targeted 
animal health. 
 
 
Key Words: Staging clinical, mammary tumour, Scanning spatial analysis 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Nos últimos anos, o estudo das interações homem-animal tem revelado que tais 

relações são extremamente importantes para muitos proprietários de animais de companhia 

(LANE et al., 1998). Essa interação tem aumentado a preocupação com a sanidade animal e 

propiciado a prevenção e o diagnóstico precoce de muitas enfermidades. 

 Tal fato tem contribuído para o desenvolvimento da oncologia veterinária, 

particularmente no que se refere ao tumor mamário canino, que é a neoplasia mais freqüente 

nas cadelas, e tem despertado grande interesse dos pesquisadores tendo em vista o elevado 

índice dos tumores malignos, em grande parte reflexo do diagnóstico tardio, que compromete 

o tratamento e reduz a taxa de sobrevida dos animais (SILVA et al., 2004; CAVALCANTI, 

2006). Adicionalmente, devido às semelhanças epidemiológicas, clínicas e biológicas, tem 

sido proposta a sua utilização como modelo comparativo para a o estudo do câncer de mama 

na mulher (SCHNEIDER, et al., 1969; PELETEIRO, 1994; CASSALI, 2000; MEUTEN, 

2002).  

Os tumores mamários representam 52% de todas as neoplasias nas cadelas, sendo que 

50% delas no momento do diagnóstico já apresentam caráter maligno (DE NARDI, 2007), 

representadas principalmente pelos carcinomas que se disseminam preferencialmente por via 

linfática para linfonodos regionais e pulmões (SOUZA et al., 2001a; QUEIROGA e LOPES, 

2002; MOORE, 2006).  

  A etiologia do câncer de mama é multifatorial, com a participação de fatores 

genéticos, ambientais, nutricionais e principalmente hormonais (PERSSON, 2000; SILVA et 

al., 2004). Este último mostra-se mais evidente, considerando-se que se observa maior 

incidência dos tumores mamários em cadelas não castradas (SCHNEIDER et al, 1969; 

RUTTEMAN et al., 2001). Fatores como pseudogestação, obesidade e utilização de 
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progestágenos são considerados, por alguns autores, como predisponentes ao 

desenvolvimento de tumores mamários (MOL et al, 1997). 

A obtenção do diagnóstico definitivo, assim como o estabelecimento do prognóstico e 

posterior avaliação da medida terapêutica, depende principalmente do diagnóstico 

histopatológico e do estadiamento clínico do tumor, este último instituído pelo sistema tumor-

linfonodo-metástase (TNM) (OWEN, 1980; EHRHART,1998; PEREZ ALENZA et al., 

2000).  

A cirurgia é a medida terapêutica de eleição para as neoplasias mamárias, devendo ser 

realizada com ampla margem de segurança. Esta é a forma de tratamento que confere maior 

sobrevida para cadelas pois, até o momento, os protocolos descritos na literatura utilizando 

fármacos antineoplásicos e/ou radioterapia são pouco efetivos (BIRCHARD, 1995; 

RUTTEMAN et al., 2001; DE NARDI, 2007). 

 Na espécie humana, as neoplasias têm seu prognóstico influenciado por variáveis 

ambientais, demográficas e socioeconômicas (O’MALLEY et al., 2001; BANKS et al., 2002; 

SCLOWITZ et al., 2005). Acredita-se que o tumor de mama da cadela, a exemplo do que 

acontece nas neoplasias mamárias da mulher, também sofra a influência de tais fatores. Desta 

forma, tem sido relatada a identificação e o monitoramento destas variáveis, a partir das 

geotecnologias, visando à prevenção de várias neoplasias. (SAMBAMOORTHI e 

McALPINE, 2003; HSU et al., 2004; HÜBNER et al, 2004; BOING e ROSSI, 2007).  

 Os profissionais de saúde têm sido cada vez mais solicitados para intervir em áreas 

que parecem ter uma taxa de ocorrência dos eventos mórbidos maior que o esperado em 

determinado período, sendo aplicado o estudo de detecção de conglomerados buscando 

estudar a espacialização dos casos e testar hipóteses sobre o padrão observado (MAYER, 

1983; JACQUEZ, 1996; ASSUNÇÃO, 2001). 
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 O presente trabalho teve por objetivo determinar a freqüência dos tumores mamários 

em cadelas residentes no município de Salvador e atendidas no HOSPMEV/UFBA no período 

compreendido entre janeiro de 2006 a abril de 2008. Também busca realizar a caracterização 

clínica, a classificação histopatológica e o georreferenciamento dessa patologia, verificando a 

existência ou não de correlação entre as condições socioeconômicas do proprietário e o 

provável prognóstico do animal no momento da consulta, buscando o diagnóstico precoce e a 

terapêutica adequada.      
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Morfofisiologia da glândula mamária 

 

Nos cães as mamas são dispostas bilateralmente da região torácica ventral à inguinal. 

O complexo mamário pode ser dividido em setores que se apresentam semelhantes ou 

distintos em termos de bilateralidade (LUIZ et al., 2002). Os mamilos indicam a posição das 

glândulas mamárias que podem variar de oito a 12, sendo mais comum o número de 10 

distribuídas da seguinte forma: quatro torácicas de tamanho menor, quatro abdominais de 

tamanho médio e duas inguinais ou púbicas de maior tamanho (EVANS e CHRISTENSEN, 

1993; DYCE et al., 1997).  

A glândula mamária é uma glândula tubuloalveolar composta, considerada como 

sudorípara modificada de localização subcutânea, com função nutridora nas fêmeas da classe 

Mammalia. Elas derivam embriologicamente do ectoderma e desenvolvem-se como botões 

epiteliais que crescem no mesênquima subjacente, a partir de espessamento linear paralelo 

denominado crista mamária que se estende, da região axilar à inguinal. No final do 

desenvolvimento embrionário, as projeções epiteliais canalizam-se formando os ductos 

lactíferos, enquanto que os botões originam os ductos pequenos, os alvéolos secretores e as 

células mioepiteliais (BANKS, 1991; EVANS e CHRISTENSEN, 1993; DYCE et al., 1997). 

Cada glândula apresenta um complexo glandular ligada á papila (teta), recoberta por 

tecido cutâneo. Ela é constituída de tecido epitelial glandular em seu parênquima e de tecido 

conectivo, ou intersticial, no seu estroma (EVANS e CHRISTENSEN, 1993; BRAGULLA e 

KÖNIG, 2004). A organização histológica do sistema de ductos é única, com os mesmos 

envoltos por tecido conjuntivo e adiposo (EVANS e CHRISTENSEN, 1993). O revestimento 

dos ductos é formado por dupla camada de células epiteliais cúbicas ou cilíndricas baixas. À 
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medida que os ductos vão se ramificando para formar ductos intra-lobulares, o epitélio 

transforma-se em simples, cilíndrico ou mesmo cúbico (ZUCCARI et al., 2001a). 

O amplo espectro morfológico da mama normal varia de acordo com a fase da vida do 

indivíduo (puberdade, gravidez, lactação e involução), do ciclo estral ou do efeito de 

determinadas drogas ou terapia hormonal (PELETEIRO, 1994; ZAKHOUR e WELLS, 1999).   

Até a puberdade, assim como nos machos, as mamas das cadelas se apresentam 

rudimentares, com seu sistema de ductos (alvéolos e lóbulos) pouco desenvolvidos (EVANS e 

CHRISTENSEN, 1993). O desenvolvimento da glândula mamária se inicia com a puberdade. 

O estrogênio, o hormônio do crescimento, e os esteróides adrenais são responsáveis pela 

proliferação do sistema ductal, promovendo também o aumento discreto das células adiposas. 

Em fêmeas grávidas ou com pseudociese, a progesterona promove desenvolvimento 

glandular, com proliferação de células epiteliais na porção terminal dos ductos intralobulares 

para formar os alvéolos secretores. De forma geral, na maioria dos animais domésticos o 

desenvolvimento da mama se evidencia no terço médio da gestação (STABENFELDT, 1993; 

PELETEIRO, 1994). Influências hormonais sobre as glândulas mamárias dos carnívoros 

domésticos ocorrem até idades avançadas, uma vez que estes não entram na menopausa 

(ZUCCARI et al., 2001a). 

A irrigação sanguínea das glândulas mamárias contém três segmentos: o segmento 

torácico, que é irrigado pelos ramos intercostais da artéria torácica interna; o segmento toraco-

abdominal, irrigado pela artéria epigástrica cranial superficial; e o segmento inguino-

abdominal, que tem suas porções cranial e caudal irrigadas pelos ramos terminais da artéria 

epigástrica caudal superficial (EVANS e CHRISTENSEN, 1993; HEDLUND, 2002; LUIZ et 

al., 2002), existindo ainda na porção caudal a possibilidade da irrigação complementar pelo 

ramo labial ventral (HARVEY, 1996; JOHNSTON, 1998). As papilas mamárias dos três 

primeiros pares de mama recebem aporte sanguíneo por irrigação direta terminal. Já os pares 
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quatro e cinco revelam predominância de irrigação indireta (LUIZ et al., 2004). O trajeto das 

veias segue basicamente o das artérias (EVANS e LAHUNTA, 1994). 

 A drenagem linfática é feita a partir das mamas torácicas craniais e caudais para os 

linfonodos axilares e das mamas abdominais caudais e mamas inguinais para os linfonodos 

inguinais superficiais (linfonodo mamário). As mamas abdominais craniais podem apresentar 

drenagem mista (linfonodo axilar e inguinal) (HARVEY, 1996; BRAGULLA e KÖNIG, 

2004). Essa drenagem pode sofrer variação individual, assim como ser influenciada pelo 

estágio da lactação ou presença de massa tecidual e/ou obstrutiva (HARVEY, 1996). A 

drenagem linfática interliga algumas glândulas homolaterais, mas segundo alguns autores não 

existe comunicação entre as cadeias mamárias direita e esquerda (PELETEIRO, 1994). 

Contudo, Pereira e colaboradores (2003) observaram em seu estudo que a neoplasia mamária 

pode alterar a drenagem linfática padrão, formando novos canais de drenagem e recrutando 

um maior número de linfonodos, podendo dessa forma haver ligação linfática entre as cadeias 

contralaterais. 

Os linfonodos axilares estão acomodados em uma massa de gordura localizado na face 

medial da porção distal do músculo redondo maior, na região da primeira e segunda costela. 

Situados ventralmente à artéria e veia toracodorsal, seu tamanho varia de 0,5 a cinco 

centímetros. Os linfonodos inguinais superficiais se localizam na face dorsolateral das 

glândulas mamárias, próximo ao osso púbico. Geralmente se apresentam em pares, mas 

podem ser encontrados até quatro linfonodos nessa região, variando de 0,5 a dois centímetros 

de comprimento (SAAR e GETTY, 1986). 
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2.2 Neoplasia mamária 

  

 Há algum tempo o interesse na obtenção de conhecimentos mais específicos na 

oncologia veterinária vem crescendo, principalmente pela elevada ocorrência dos processos 

neoplásicos nos animais de companhia, especialmente, nos caninos (MUELLER e 

DALMOLIN, 1970; PELETEIRO, 1994; SOUZA et al., 2001b). A prevalência de neoplasias 

está intimamente relacionada com a maior longevidade observada nesses animais 

(PELETEIRO, 1994; MORRISON, 1998; WITHROW, 2001; DE NARDI et al., 2002; 

DAGLI, 2008). 

Os tumores da glândula mamária das cadelas, em virtude de similaridades 

epidemiológicas, clínicas e biológicas com as neoplasias na mulher, têm despertado o 

interesse de pesquisadores para empregá-los como modelo comparativo para o estudo desta 

patologia (SCHNEIDER et al., 1969; STRANDBERG e GOODMAN, 1974; PELETEIRO, 

1994; CASSALI, 2000; WITHROW, 2001). Além das vantagens que esses estudos podem 

trazer à medicina, as neoplasias mamárias em cadelas apresentam uma grande diversidade 

morfológica, instigando os estudos a seu respeito (PELETEIRO, 1994).  

As neoplasias mamárias acometem quase que exclusivamente as fêmeas, sendo rara 

ocorrência nos machos (BENJAMIN et al.,1999; MISDORP et al., 1999; DE NARDI et al., 

2002; OLIVEIRA, et al., 2003; PIRES et al., 2003). Na espécie canina, é o segundo tumor 

mais observado, precedido apenas pelos tumores cutâneos. Quando consideradas somente as 

fêmeas, é a neoplasia de maior ocorrência (MOULTON, 1990; PELETEIRO, 1994; DALECK 

1996; MISDORP et al., 1999; RUTTEMAN et al., 2001; SOUZA et al., 2001b; DE NARDI 

et al., 2002).  

A freqüência dos tumores de mama em cadelas aumenta a partir dos seis anos de 

idade, com rara ocorrência em animais com menos de dois anos (MOULTON, 1990; 
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PELETEIRO, 1994). A idade média de ocorrência dos tumores mamários é de nove a 11 anos 

(BENJAMIN et al., 1999; RUTTEMAN et al., 2001; CASSALI, 2002; DE NARDI, et al., 

2002; OLIVEIRA et al., 2003; PIRES et al., 2003; CAVALCANTI e CASSALI, 2006; 

FURIAN et al., 2007). A princípio não existe predileção racial, mas alguns trabalhos apontam 

as raças Poodle, Dachshund, Pointer e Retrievers como mais frequentemente acometidas 

(PELETEIRO, 1994; MEUTEN, 2002; RUTTEMAN et al., 2001; CASSALI, 2002; 

CAVALCANTI e CASSALI, 2006; FURIAN et al., 2007). 

A maior incidência de tumores mamários na cadela ocorre nas mamas inguinais e 

abdominais, possivelmente por essas apresentarem um parênquima mamário mais 

desenvolvido e, consequentemente, mais exposto á ação hormonal (BRODEY et al., 1983; 

PELETEIRO, 1994; RUTTEMAN et al., 2001; QUEIROGA e LOPES, 2002; BERGMAN, 

2004). A mesma glândula pode apresentar mais de um tipo de tumor (tumores múltiplos) e na 

maioria das vezes os tumores mamários acometem mais de uma mama (tumores 

multicêntricos) (BRODEY et al., 1983; PELETEIRO, 1994; BENJAMIN et al., 1999; 

BERGMAN, 2004).  

 Metade das neoplasias observadas nessa espécie é de caráter maligno (DALECK, 

1996; MORISSON, 1998; CASSALI, 2000; RUTTEMAN et al., 2001; QUEIROGA e 

LOPES, 2002). As neoplasias benignas, em geral, surgem em idade mais jovem 

(RUTTEMAN et al., 2001; PELETEIRO, 1994). Estudos observaram que a procura tardia dos 

pacientes ao serviço médico veterinário pode ser responsável pela maior malignidade dos 

tumores mamários, pois os tumores benignos podem evoluir e se transformarem em malignos 

(MOULTON e ROSENBLAT, 1970; KARAYANNOPOULO et al., 1990; OLIVEIRA et al., 

2003; BERTAGNOLLI et al., 2005). Bertagnolli e colaboradores (2005) observaram em seu 

estudo uma descontinuidade da camada de células periductais/periacinares reativa à proteína 
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p63 nos tumores benignos, sugerindo que isso ocorre antes da invasão estromal ou da 

transformação maligna desses tumores.  

No momento do atendimento clínico, 25% a 50% dos pacientes com neoplasia 

mamária maligna já apresentam metástase (HEDLUND, 2002; RASSNICK, 2005). A 

distribuição dos focos tumorais é determinada, em grande parte, pelas características 

anatômicas das veias e dos vasos linfáticos que drenam os locais onde se situam os tumores 

primários (CONTRAN et al., 2000). A maioria dos tumores malignos nos animais, no 

entanto, resulta em metástase para os pulmões (SOUZA et al., 2001a; QUEIROGA e LOPES, 

2002; MOORE, 2006). Isto ocorre devido ao intenso fluxo de sangue que passa por este 

órgão. A grande trama de capilares torna a circulação mais lenta e atua como um filtro para os 

agregados de células tumorais, que se alojam na árvore vascular, inserindo pseudópodos entre 

as células endoteliais e migrando para o parênquima pulmonar (CONTRAN et al, 2000). 

A existência de metástases torácicas, abdominais ou do tecido linfóide pode ser 

verificada com o auxílio de diagnósticos por imagem (JOHNSTON, 1998; HEDLUND, 2002; 

BAPTISTA et al., 2007). A avaliação dos pulmões é realizada por meio do raio-x torácico em 

três incidências: latero-lateral esquerda e direita e ventro-dorsal (QUEIROGA e LOPES, 

2002; MOORE, 2006; BAPTISTA et al., 2007). A imagem radiográfica demonstra a presença 

de nódulos bem circunscritos, radiopacos, mais frequentemente localizados nos lobo caudal e 

acessório (BAPTISTA et al., 2007). 

Em mulheres o câncer de mama é o principal responsável por efusões pleurais 

malignas e é a segunda causa mais freqüente de ascite (MONTE et al., 1987). Cassali e 

colaboradores (1999) observaram efusão pleural em uma cadela portadora de tumor de mama, 

cujo diagnóstico foi realizado a partir da citologia desse derrame, demonstrando metástase 

antes mesmo do diagnóstico de neoplasia mamária. 
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2.2.1 Etiologia e fatores predisponentes ao câncer de mama na cadela 

 

A etiologia do tumor mamário é controversa entre os autores, sendo consideradas 

como hipóteses a origem viral, influência da dieta e obesidade, transcrição gênica, 

componentes genéticos, estresse oxidativo e, principalmente, influência hormonal 

(PELETEIRO, 1994; GURGEL et al., 1997; BENJAMIN et al., 1999; FONSECA e 

DALECK, 2000; GALIZIA e WAITZBERG, 2001; RAY, et al., 2001; ZUCARI et al., 

2001a; SILVA et al., 2004; BARBATO et al., 2005). Na espécie humana, autores determinam 

alguns fatores de risco para o câncer de mama como a hereditariedade, genética, nuliparidade, 

obesidade, dieta gordurosa, terapia de reposição hormonal prolongada e ingestão alcoólica 

(BARROS et al., 2001; BARBATO et al., 2005). 

Partículas virais têm sido encontradas em células de tumores de mama de gatas e 

cadelas, mas a identificação de qualquer tipo viral ainda não pôde ser feita com precisão 

(NERURKAR et al., 1990; PELETEIRO, 1994). 

Do ponto de vista genético as neoplasias mamárias manifestam-se como esporádicas, 

familiares e hereditárias. A neoplasia esporádica resulta de mutação cromossômica em 

indivíduos até então sem pré-disposição à doença, onde os genes BRCA-1 e BRCA-2, 

supressores tumorais envolvidos no controle da transcrição (COTRAN et al., 2000), sofrem 

mutações, predispondo ao surgimento do câncer de mama (DENG e BRODIE, 2001). Na 

forma familiar, a doença está presente em dois ou mais indivíduos parentes em primeiro ou 

segundo grau. O risco familiar é cerca de três vezes maior que o da população em geral. Por 

fim, a forma hereditária é caracterizada por padrão autossômico dominante de transmissão, o 

que determina alto risco e precocidade etária ao diagnóstico (GURGEL et al., 1997).  

Benjamin e colaboradores (1999) demonstraram, em seu experimento com uma 

colônia de Beagles acompanhados por toda a vida, que 71% das fêmeas apresentaram tumor 
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mamário, dados superiores aos descritos na literatura. Os autores atribuem este aumento 

exatamente ao componente genético, já descrito em trabalhos anteriores (BENJAMIN et al., 

1998). 

Recentemente, fatores nutricionais, principalmente a obesidade, têm sido apontados 

como papel chave na suscetibilidade à neoplasia (GREENWALD et al, 2001; QUEIROGA e 

LOPES, 2002; GERMAN, 2006, CLEARY, 2007). A dieta lista entre os possíveis 

responsáveis pela etiologia do câncer, sendo esta a principal rota de exposição dos animais 

aos carcinógenos químicos (GREENWALD et al, 2001). Segundo Barbato e colaboradores 

(2005), em mulheres o peso está diretamente correlacionado ao risco de câncer de mama na 

pós-menopausa e maior índice de massa corpórea (IMC) nesta faixa etária pode apresentar 

associação com o câncer. Essas mulheres sofrem transformação no tecido adiposo da 

androstenediona em estrona e consequentemente em estrógeno, elevando a concentração 

plasmática deste hormônio e desencadeando a proliferação celular na glândula mamária, 

aumentando a probabilidade de mutação (YOO et al., 2001; SILVA et al., 2004).  

Em cães foi demonstrado que animais magros possuem menor ocorrência de câncer 

que os obesos. Desse modo, fatores nutricionais podem ter papel no desenvolvimento do 

tumor de mama, em particular antes do primeiro ciclo estral, nos primeiros meses de vida 

(SONNENSCHEIN et al, 1991). Pesquisadores constataram que a obesidade no primeiro ano 

de vida, assim como um ano antes do diagnóstico pode predispor as fêmeas às neoplasias e 

piorar seu prognóstico (PEREZ ALENZA et al, 2000; MOORE, 2006).  

Jericó e Scheffer (2002) demonstraram em seus estudos que a maioria dos cães obesos 

recebem petiscos ou comida caseira misturada à alimentação e que a freqüência dos animais 

acima do peso aumenta a partir dos dois anos de idade e sofre um declínio abrupto a partir dos 

12 anos. Em um estudo, Sirivaidyapong (2003) demonstrou que, dentre as cadelas com 

tumores de mama, 91,3% foram alimentadas com comida caseira, enquanto que aquelas que 
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não apresentavam tumor mamário apenas 10% foram alimentadas com comida caseira. 

Estudos indicam que a alimentação caseira, principalmente no que se refere à alta ingestão de 

carnes bovinas, suínas e gordura animal e a obesidade aumentam o desenvolvimento das 

neoplasias mamárias, tendo esses fatores atuação maior como promotor e não iniciador da 

carcinogênese (PELETEIRO, 1994; CONTRAN et al, 2000; RAY, et al., 2001; 

SIRIVAIDYAPONG, 2003; MOORE, 2006).  

Muitos trabalhos foram conduzidos para avaliar a associação entre ingestão de 

alimentos ricos em gordura, gordura total e alguns tipos de ácidos graxos com risco de câncer, 

inclusive o de mama. Esses achados sugerem que a ligação entre gordura e risco de câncer 

depende do tipo de gordura consumida ou até mesmo do total de gordura ingerida 

(GREENWALD et al, 2001; BARBATO et al., 2005; GARCÍA-SOLÍS e ACEVES, 2005). 

Ainda não se sabe exatamente como os ácidos-graxos podem influenciar na carcinogênese 

mamária, mas modelos experimentais de ratos comprovaram a existência de correlação 

positiva (GARCÍA-SOLÍS e ACEVES, 2005). As quebras cromossômicas e peroxidação dos 

ácidos graxos poliinsaturados levam à superprodução de espécies reativas de oxigênio 

(EROs). Quando há elevação na concentração desses compostos, seja por aumento ou 

diminuição da produção de antioxidantes disponíveis, ocorre a lesão tissular e a neoplasia 

(GALIZIA e WAITZBERG, 2001; RAY et al, 2001). 

O componente etiológico hormonal é hoje o principal fator estudado, particularmente 

pelas diferenças significativas de incidência tumoral entre cadelas castradas e não castradas. O 

risco de aparecimento desse tumor nas cadelas castradas antes do primeiro cio é de 0,05%, 8% 

após o primeiro e após o segundo o risco aumenta para 26%. A proteção conferida pela 

castração desaparece após os dois anos e meio de idade, quando nenhum efeito é obtido 

(SCHNEIDER et al., 1969). 
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Os hormônios são responsáveis por grande parte do controle no metabolismo das 

células. Quando há descontrole da secreção hormonal ocorre a proliferação celular com 

conseqüentes mutações genéticas, levando a várias alterações, dentre elas o câncer 

(GUYTON, 1991; HENDERSON e FEIGELSON, 2000; MEUTEN, 2002; SILVA et al., 

2004). Desta forma as modificações organizacionais da glândula mamária, que ocorrem nas 

cadelas por ação dos hormônios, apesar de fisiológicas podem ensejar alterações neoplásicas 

diversas em qualquer local do órgão, mas especialmente no tecido epitelial (ZUCCARI et al., 

2001a). 

Os hormônios envolvidos na carcinogênese mamária incluem o estrógeno, a prolactina 

(DENG e BRODIE, 2001; SILVA, 2003b), a progesterona (VORHERR, 1987), os 

andrógenos (KODAMA e KODAMA, 1970) e até os hormônios tireoidianos (NOGUEIRA e 

BRENTANI, 1996; SILVA, 2003b; FERREIRA, 2005). No entanto, para Carreño e 

colaboradores (1999), a participação dos hormônios na carcinogênese se restringe à 

proliferação das células já transformadas por outros carcinógenos. Na espécie humana, 

linhagens de células de câncer de mama submetidas a cultura celular in vitro, utilizando 

estrógeno, insulina e IGF-1 como fatores de crescimento, demonstrando o aumento do 

número de células submetidas a esse tratamento (CLEARY, 2007). 

O estrógeno induz a proliferação do epitélio ductal das glândulas mamárias, 

promovendo o crescimento celular e, desta forma, propiciando as condições necessárias para 

que as mutações genéticas ocorram (TATEYAMA e COTCHIN, 1977; MEUTEN, 2002). 

Esse crescimento é estimulado pela liberação do fator de crescimento tumoral α e do fator de 

crescimento semelhante à insulina e pela inibição do fator de crescimento tumoral β 

(NORMAN e LITWACK, 1997). Lespangnard e colaboradores (1987) demonstraram que, em 

tumores mamários de cães, a proliferação celular é significativamente exacerbada pelo 

estrógeno e, em menor grau, pela progesterona. 



 14

Receptores de estrógeno e de progesterona têm sido identificados nas cadelas em 

mama normal, neoplasias benignas e carcinomas. A presença desses receptores no núcleo de 

células tumorais é sinal claro da dependência hormonal dessas neoplasias, principalmente 

quando há presença dos dois receptores ao mesmo tempo (MOULTON, 1990; PELETEIRO, 

1994).  

Trabalhos utilizando técnicas de imunomarcação em tumores de mama de cadelas 

constataram que 70% dos tumores benignos e cerca de 40% a 60% dos malignos possuem 

receptores para estrógeno ou progesterona. Deste modo, quanto menos diferenciada a 

neoplasia menor a expressão dos receptores hormonais e maior a autonomia das células 

neoplásicas, tornando pior o prognóstico da cadela (PINOTTI, 1991; PELETEIRO, 1994; 

CASSALI, 2000; GERALDES et al., 2000). 

A progesterona, apesar de não ser considerada isoladamente como carcinogênica, pode 

apresentar um papel muito importante no desenvolvimento dos tumores mamários já que cria 

um ambiente altamente proliferativo, estimulando o crescimento dos tumores ocasionados por 

outros fatores (McGUIRE et al., 1971; MARTINS e LOPES, 2005). 

Em cães e gatos a progesterona exógena estimula a síntese de hormônio do 

crescimento na glândula mamária, com proliferação lóbulo-alveolar e conseqüente hiperplasia 

de elementos mioepiteliais e secretórios, induzindo a formação de nódulos benignos em 

animais jovens (MOL, et al., 1997; RUTTEMAN et al, 2001; MEUTEN, 2002). Tais 

alterações, no entanto, podem predispor o tecido a uma transformação maligna (MOULTON e 

ROSENBLAT, 1970). Giles e colaboradores (1978) demonstraram, em seu experimento 

realizado com Beagles, que 66% dos animais que receberam contraceptivos orais à base de 

estrógeno e progesterona durante cinco a sete anos desenvolveram nódulos mamários, dos 

quais 95% eram benignos. Alguns autores concordam que, para um progestágeno desenvolver 
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tumor mamário há necessidade do uso prolongado ou em doses muito elevadas (MIALOT et 

al., 1981; MORRISON, 1998).  

A pseudociese ocorre na fase de diestro, quando há um aumento na concentração de 

progesterona que tem como função a supressão da atividade do miométrio, crescimento das 

glândulas endometriais e promoção do desenvolvimento das glândulas mamárias. Após sete 

dias do final dessa fase haverá diminuição da concentração da progesterona e um aumento da 

concentração de estrógeno e prolactina (GOBELLO et al., 2001; CONCANNON e 

VERSTEGEN, 2005; MARTINS e LOPES, 2005). Nos casos de pseudociese recorrentes ou 

após a lactação as concentrações de prolactina estão elevadas, o que causa retenção láctea 

predispondo à formação de neoplasias mamárias (FINDLER, et al., 1966, MARTINS e 

LOPES, 2005). 

A prolactina estimula o crescimento do tumor mamário a partir da facilitação da ação 

mitótica do estrógeno, aumentando o número de seus receptores. Apesar de ser um hormônio 

necessário para a manutenção da atividade secretória, não desempenhando papel sobre a 

proliferação celular da glândula mamária (BERNSTEDM e ROSS, 1993; SILVA et al., 2004; 

MARTINS e LOPES, 2005), não se pode descartar a possibilidade da própria prolactina 

estimular a atividade mitótica das células do epitélio mamário (MULDOON, 1981). O risco 

de desenvolvimento do câncer de mama é essencialmente determinado pela intensidade e 

duração da exposição do epitélio mamário à ação conjunta da prolactina e do estrógeno 

(KOJIMA, et al., 1996). 

Finalmente, todos os tumores cuja indução tenha ocorrido através de um suporte 

hormonal tendem a se tornar autônomos. Essa autonomia, fase final desse tipo de 

carcinogênese, é característica comum aos tumores hormônios-dependentes. Quando essa fase 

ocorre, morfologicamente já houve perda das características de diferenciação celular da 
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linhagem de origem (BRENNAN, 1975; CASSALI, 2000; GERALDES et al., 2000; PENÃ et 

al., 2003b; SILVA et al., 2004). 

 Alguns pesquisadores associam as neoplasias mamárias de mulheres aos 

desequilíbrios endócrinos decorrentes dos cistos foliculares e do corpo lúteo persistente, além 

de outros fatores como pseudogestação, nuliparidade, obesidade e utilização de 

anticoncepcionais à base de progestágenos (MOL et al, 1997). Segundo Morris e 

colaboradores (1998), cadelas nulíparas ou com pequeno número de partos têm maior 

predisposição de câncer de mama quando comparadas com animais que tiveram várias crias. 

 

2.3 Métodos Diagnósticos 

 

2.3.1 Clínico 

 

 Protocolos específicos devem ser utilizados para a identificação das neoplasias 

mamárias. São divididos em três partes: o histórico clínico detalhado; exame clínico contendo 

toda descrição sobre a lesão macroscópica; e, por último, a informação detalhada da 

microscopia do tumor (FERREIRA et al., 2003; BERGMAN, 2004). A utilização desse 

protocolo é de suma importância para alcançar o diagnóstico e prognóstico do tumor 

(FERREIRA et al., 2003; HENRY, 2007). 

Neoplasias mamárias se apresentam como nódulos, usualmente circunscritos e de 

dimensões variáveis. Cerca de 90% destas lesões são detectadas pelo exame clínico 

(PELETEIRO, 1994; MISDORP et. al., 1999). O tamanho dos tumores varia de milímetros 

até lesões que podem atingir 20cm, mas normalmente não ultrapassam 10cm nas cadelas 

(PELETEIRO, 1994; QUEIROGA e LOPES, 2002). Em alguns casos apresentarão ulcerações 
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cutâneas, sinais de inflamação e aderência a tecidos adjacentes (QUEIROGA e LOPES, 

2002). 

O exame clínico deve seguir uma rotina padronizada, com o levantamento mais 

completo possível da história pregressa. Dados sobre o ambiente, a dieta, a história médica, os 

registros de tratamentos anteriores, além de duração, velocidade de crescimento e aspecto da 

massa observada e presença ou não de edema, também são de extrema importância para o 

diagnóstico e tratamento das neoplasias (STONE, 1998). 

 O exame físico é constituído de duas etapas fundamentais, a inspeção e a palpação. Os 

procedimentos fornecerão dados sobre o tumor, linfonodos regionais e aspecto geral do 

animal, que devem ser detalhadamente especificados (BERGMAN, 2004). A palpação deve 

envolver todas as mamas e os linfonodos regionais, que deve ser dedilhada, por setor, em 

posição correta do paciente e das mãos do examinador (PINOTTI, 1991). Aproximadamente 

70% de todos os tumores de mama são palpáveis e quase 50% dos tumores com 0,6 a 1,0 cm 

de diâmetro já são detectáveis ao exame clínico (DONEGAN e SPRATT, 1988). 

 Embora lesões com determinadas características, como maior diâmetro, forma 

irregular e presença de ulceração e aderência, tenham maior probabilidade de ser malignas, o 

exame físico apenas não consegue determinar este diagnóstico (BARROWS et al., 1986; 

KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006; NOVELLAS et al., 2007), fazendo-se sempre 

necessário o exame citológico e histopatológico (BRASIL, 2004; ZUCCARI, 1999; 

KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006). 

 A única neoplasia mamária cujo diagnóstico é predominantemente clínico é o 

carcinoma inflamatório (PENÃ et al., 2003a; GOMES et al., 2006; HENRY, 2007). Este 

tumor, extremamente agressivo, se caracteriza histologicamente pela presença de qualquer 

subtipo de carcinoma associado a intensa reação inflamatória, infiltrando inclusive a derme, 

associado de invasão linfática. Macroscopicamente caracteriza-se por uma massa em forma de 
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placa contínua, firme, hiperêmica, quente e sem demarcação específica. Também podem ser 

verificados edema e eritema da pele e tecidos adjacentes a mama, dor e prurido (RASSNICK, 

2005; STRAW, 2005; GOMES et al., 2006). O carcinoma inflamatório apresenta o pior 

prognóstico de todas as neoplasias mamárias. Sua evolução é extremamente rápida, sendo a 

sobrevida média de no máximo 60 dias após o diagnóstico (PENÃ et al., 2003a; GOMES et 

al., 2006; HENRY, 2007). A citologia aspirativa ou por esfregaço pode ser útil na 

confirmação deste diagnóstico (STRAW, 2005).  

 

2.3.2 Citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) 

 

 A CAAF é uma adaptação da citologia esfoliativa, preconizada por Papanicolau na 

metade do século XIX, e nos últimos anos tem sido amplamente utilizada mundialmente por 

médicos e médicos veterinários, inclusive para as neoplasias mamárias (ROCHA, 1998; 

ZUCCARI et al., 2001b). 

 A interpretação da origem celular nas CAAF dos tumores mamários caninos é 

complicada, considerando que essas neoplasias podem ter apresentação histológica diferente 

nos nódulos de um mesmo animal e ás vezes até em partes diferentes do mesmo nódulo 

(RUTTEMAN et al., 2001). Zuccari e colaboradores (2001b) avaliaram um grande número de 

diagnósticos corretos de malignidade, com histogênese errônea. Alguns autores defendem a 

eficácia da CAAF para tumores de mama de origem epiteliais, sendo de limitado valor nos 

casos de tumores mistos ou que revelem várias diferenciações celulares, havendo necessidade 

de puncionar mais de um local (TRANCOSO et al, 2002). A avaliação citológica da mama 

requer o conhecimento prévio da histologia porque a partir desse entendimento é possível 

diagnosticar uma neoplasia (ZAKHOUR e WELLS, 1999). 
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 Rutteman e colaboradores (2001) não consideram a CAAF como método diagnóstico 

mais indicado para cadelas, já que tumor mais freqüente nas fêmeas caninas é o tumor misto. 

Assim há necessidade de vários pontos de coleta, embora a distinção entre material benigno e 

maligno não implique em mudanças da conduta cirúrgica. Ela é considerada uma técnica útil 

para diagnóstico diferencial e em linfonodos suspeitos de metástase, já que é possível 

identificar nesse local tumores de diversas origens, como linfossarcomas, lipomas, 

mastocitomas entre outros (ZUCCARI et al., 2001b). 

 As amostras citológicas são freqüentemente utilizadas em função da facilidade, da 

rapidez e da segurança desse tipo de diagnóstico, que ainda apresenta as vantagens do baixo 

custo e boa tolerância dos pacientes à coleta (ROCHA, 1998; ZAKHOUR e WELLS, 1999; 

CASSALI, 2000; KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006). Devido à semelhança dos achados 

citológicos entre os tumores mamários da mulher e da cadela, o mesmo critério de avaliação 

da citologia utilizado pela patologia humana pode ser utilizado na patologia veterinária 

(CASSALI et al, 2007). O corante Panótico permite um bom contraste de cor entre núcleo e 

citoplasma, sendo esta coloração indicada para amostras secas ao ar, é de manejo rápido e 

fácil e também pouco onerosa (COWELL e TYLER, 1989; TRANCOSO et al., 2002). 

 

2.3.3 Histopatologia 

 

O exame histopatológico é o método de eleição para o diagnóstico preciso das 

neoplasias, tornando possível a identificação da morfologia das células neoplásicas 

(ZUCCARI et al, 2001b; BALDIN, 2006; NOVELLAS et al., 2007; DAGLI, 2008). A 

informação histopatológica é de extrema importância no estudo dos tumores mamários devido 

á relação direta que existe entre seus componentes, o prognóstico da lesão e a terapêutica 

adequada (FRANCO, 1997; ZUCCARI et al, 2001b; BALDIN, 2006; DAGLI, 2008). Fatores 
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como o tipo e o grau histológico, necrose tumoral, elastose e invasão vascular são 

imprescindíveis para o estudo sobre o comportamento biológico do tumor (FRANCO, 1997). 

A complexidade do tumor mamário decorre principalmente da própria glândula 

mamária, cuja estrutura histológica é heterogênea. As neoplasias originam-se das células 

epiteliais ductoalveolares, células mioepiteliais adjacentes ao epitélio ou células do tecido 

conjuntivo intersticial (ZUCCARI et al., 2001a; CARVALHO, 2006). 

Além disso, a possibilidade de tipos histológicos múltiplos do tumor mamário torna 

difícil seu diagnóstico preciso. Ao se coletar material para exame histopatológico deve-se 

tomar o cuidado de retirar diversos fragmentos de todos os nódulos para que não haja um 

diagnóstico equivocado (HEDLUND, 2002; PELETEIRO, 1994; OLIVEIRA et al., 2003).  

Existe uma dificuldade na padronização histopatológica das neoplasias mamárias 

devido à discordância dos autores quanto à nomenclatura desses tumores, impossibilitando 

estudos epidemiológicos comparativos eficazes (PELETEIRO, 1994; OLIVEIRA et al., 

2003). O critério WHO (World Health Organization) para classificação das neoplasias 

mamárias é utilizado por diversos autores (MISDORP, et al., 1999; CASSALI, 2000; 

MOORE, 2006; NOVELLAS, 2007) e deveria ser empregado na rotina para facilitação na 

comunicação entre os patologistas e clínicos, obtendo resultados mais criteriosos e 

harmoniosos nas pesquisas (DAGLI, 2008). 

A metodologia para se classificar os tumores varia consideravelmente, porém há um 

consenso geral para as seguintes categorias: adenomas, carcinomas, e tumores mistos 

benignos e malignos, que são os tipos mais freqüentes na cadela (MOULTON, 1990). A 

maioria dos tumores mamários é de origem epitelial (adenomas e carcinomas) (BERGMAN, 

2004), sendo bastante comum também a incidência de tumores mistos, de origem epitelial e 

mioepitelial (ZUCCARI et al., 2001a; BERGMAN, 2004; CONCANNON e VERSTEGEN, 

2005). Contudo, sarcomas também podem ser observados (BERGMAN, 2004). 
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Em cadelas o tumor misto benigno é o mais frequentemente encontrado, sendo 

possível observar a presença de tecidos ósseo e cartilaginoso nesses tumores (NERURKAR, 

1989; ZUCCARI et al., 2001a; MEULTEN, 2002). Os carcinomas em tumor misto benigno 

(CaTMB) são tumores malignos focais inseridos em neoplasias benignas. Todos os subtipos 

de carcinomas (sólido, papilar, tubular, micropapilar e anaplásico), podem compor esse tumor 

(CAVALCANTI, 2006). O alto índice de CaTMB encontrado por alguns autores no Brasil é 

justificado pela demora na procura do serviço Médico Veterinário (DE NARDI et al., 2002; 

OLIVEIRA et al., 2003; CAVALCANTI, 2006), uma vez que há evidências que sugerem a 

transformação maligna dos tumores misto benignos (MEUTEN, 2002; BERTAGNOLLI et 

al., 2005). 

Os carcinomas simples são tumores compostos de um tipo celular lembrando células 

epiteliais luminais. Com bases na diferenciação, podem ser graduados em túbulo-papilar, 

sólido e anaplásico. O carcinoma complexo é composto por células epiteliais luminais e 

mioepiteliais, sendo que o componente mioepitelial estaria implicado na proteção da glândula 

mamária. Em virtude dessa diferenciação e dos elementos estruturais, o prognóstico pode 

sofrer interferência (BOSTOCK, 1986; CAVALCANTI e CASSALI, 2006). Cavalcanti e 

Cassali (2006) observaram aumento na malignidade do carcinoma complexo para o carcinoma 

simples e deste para o sarcoma. Considerando-se apenas o grupo dos carcinomas simples, a 

evolução da malignidade observado foi: não infiltrativo (in situ), túbulo-papilar, sólido e 

anaplásico. 

A utilização da análise da expressão gênica de neoplasias mamárias vem se 

desenvolvendo bastante nos últimos anos. Técnicas como FISCH, CISH, Microarray, Mamma 

Preint e Oncotype têm sido utilizadas na classificação de tumores, na avaliação prognóstica e 

preditiva e na caracterização do potencial metastático e da influência hormonal e ambiental no 

desenvolvimento do câncer (CASSALI et al., 2008).  
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 A utilização destes métodos vão desde marcadores imunoistoquímicos para expressão 

de genes individuais a partir de proteínas, tecidos e DNA até a utilização de técnica de 

Microarrays, onde é possível identificar simultaneamente centenas de genes em um mesmo 

tumor ou grupos de tumores (CASSALI et al., 2007). 

 

2.4. Classificação clínica TNM 

 

Os tumores mamários são classificados pelo sistema TNM (tumor-linfonodo-

metástase), proposto pela organização mundial da saúde e aplicado apenas aos carcinomas 

(OWEN, 1980). Essa classificação foi determinada, principalmente, para que o clínico se 

torne capaz de estabelecer um prognóstico e planejar a terapêutica mais adequada, podendo 

ainda avaliar o resultado do tratamento bem como comparar seus resultados com os de outros 

colegas (PELETEIRO, 1994; MOORE, 2006; DAGLI, 2008). 

A classificação TNM e a divisão dos casos em grupos por grau de aparente extensão 

anatômica da doença se baseia no fato de que os tumores seguem um curso biológico comum. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o TNM para tumores mamários caninos 

levando em consideração os fatores similiares ao TNM humano. T é o diâmetro (T1 – menor 

que 3cm; T2 – 3 a 5cm e T3 – maior que 5cm); N envolvimento linfonodal regional (N0 – 

ausente; N1 - ipsilateral; N2 – bilateral); e M metástase a distância (M0 – ausente e M1 

presente) (OWEN, 1980; QUEIROGA e LOPES, 2002, MOORE, 2006). Após a avaliação 

destes fatores, os casos serão classificados em estágios que variam de I a V graus crescente de 

acordo com a gravidade da doença (BRASIL, 2004; RUTTEMAN et al., 2001; MOORE, 

2006).   

A prática de se dividir os casos de câncer em grupos, de acordo com os chamados 

estadios, surgiu do fato de que as taxas de sobrevida eram maiores para os casos nos quais a 



 23

doença era localizada, em relação aqueles nos quais a doença havia se estendido além do 

órgão de origem. Esses grupos eram freqüentemente referidos como casos iniciais e 

avançados respectivamente (BRASIL, 2004). 

 A União Internacional Contra o Câncer (UICC) acredita que é importante alcançar a 

concordância no registro da informação precisa da extensão da doença para cada localização 

anatômica, porque a descrição clínica acurada e a classificação histopatológicas das 

neoplasias podem interessar a um número de objetivos correlatos, a saber: dar alguma 

indicação do prognóstico; ajudar o médico no planejamento do tratamento; auxiliar na 

avaliação dos resultados de tratamento; facilitar a troca de informação entre os centros de 

tratamento; e contribuir para a pesquisa contínua sobre o câncer humano e animal 

(PELETEIRO, 1994; BRASIL, 2004). 

  

2.5. Prognóstico 

 

 Fatores prognósticos são definidos como sendo as características clínicas, patológicas 

e biológicas dos indivíduos e seus tumores que permitem prever a evolução clínica e a 

sobrevida do paciente, sem que o mesmo tenha sido submetido a terapias adicionais e 

adjuvantes após a cirurgia inicial (ALLRED et al., 1998; CAVALCANTI, 2006). 

Tumores menores de 3cm, sem invasão linfática apresentam melhor prognóstico que 

aqueles maiores ou que já apresentam alguma metástase para linfonodos (PEREZ ALENZA, 

et al., 1997; QUEIROGA e LOPES, 2002; PHILIBERT et al., 2003; BALDIN et al., 2005; 

MOORE, 2006; HENRY, 2007). Philibert e colaboradores (2003) demonstraram em seus 

estudos aumento de sobrevida de aproximadamente oito meses em cadelas com tumor 

mamário menor que 3cm, resultados semelhantes ao de Queiroga e Lopes (2002), onde 

animais com grandes massa tumorais apresentaram uma menor sobrevida.  
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Tumores com tamanho maior que 3cm foram também relacionados com menor tempo 

livre da doença, diminuição nos marcadores de estrógeno e mutação no gene p53, fatores 

esses relacionados com a piora no diagnóstico da doença (KURZMAN  E GILBERTSON, 

1986; PEREZ ALENZA et al., 1997; CHIARELLI et al., 2000; WAKUI et al., 2001; 

CAVALCANTI, 2006). 

Aspectos como crescimento invasivo, com aderência aos tecidos adjacentes, tumores 

volumosos, ulceração da pele e envolvimento de linfonodos axilares ou inguinais são 

parâmetros clínicos associados a um pior prognóstico, com menor chance de sobrevivência 

após a excisão cirúrgica de tumores de mama em cadelas (PEREZ ALENZA et al., 2000; 

BERGMAN, 2004; MOORE, 2006; HENRY, 2007).  

A classificação em estadio clínico permite informar o prognóstico das neoplasias 

mamárias, a partir da alocação de graus, que variam de I a V e o prognóstico piora com o 

aumento na ordem crescente da classificação (RUTTEMAN et al., 2001; QUEIROGA e 

LOPES, 2002; MOORE, 2006).  

Em pesquisas recentes, critérios de graduação histológica propostos pelo sistema de 

Nottingham para os carcinomas humanos vêm sendo utilizados na avaliação de carcinomas 

mamários de cadelas (KARAYANNOPOULOU et al., 2005; CAVALCANTI e CASSALI, 

2006). Esse método considera os critérios de índice de formação tubular, pleomorfismo 

nuclear e contagem mitótica. Cada um desses critérios recebe um escore de pontos 

individualmente, que varia de 1 a 3. Para a determinação do grau histológico combinado do 

tumor, soma-se o escore de cada critério avaliado que pode variar de três a nove pontos, 

tendo-se grau I (3 – 5), grau II (6 -7) e grau III (8 – 9) (ELSTON e ELLIS, 1998 apud 

CAVALCANTI e CASSALI, 2006).  Karayannopoulou e colaboradores (2005) observaram 

uma menor sobrevida naqueles animais com grau III. Eles demonstraram ainda uma 

correlação entre o grau e o tipo histológico, onde os CaTMB e carcinomas complexos se 
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apresentavam nos graus I e II, enquanto que o carcinoma simples se apresentavam em grau 

III, sendo este último de pior prognóstico. 

Cadelas portadoras de neoplasias malignas apresentam sobrevida significativamente 

mais curta do que aquelas com tumores benignos. Esse número varia entre 25% e 40% de 

sobrevida do animal após dois anos da extirpação cirúrgica do tumor. A perda de 

diferenciação das células de tumores de mama confere uma progressiva piora no prognóstico 

desses animais. Nos casos em que as lesões de mama surgem de maneira multicêntrica, o 

tumor de pior prognóstico determinará a evolução clínica do paciente (CAVALCANTI, 

2006).  

As neoplasias em seu estágio mais avançado produzem efeitos sistêmicos, 

denominados de síndrome paraneoplásica. Em tumores mamários são observadas 

hipercalemia, hipoglicemia, eosinofilia e anemia, assim como febre, hiporexia, letargia e 

consequentemente caquexia do animal. Nesses casos o prognóstico da patologia já é bastante 

desfavorável (PEREIRA e KEGLEVICH, 2005; MORRISON, 2007). 

 

2.6 Terapia do tumor mamário 

 

 Na Medicina, assim como na Medicina Veterinária, preconiza-se a cirurgia como 

tratamento da neoplasia mamária (HARVEY, 1996; HEDLUND, 2002; BARROS et al., 

2001; QUEIROGA e LOPES, 2002; BERGMAN, 2004; RASSNICK, 2005; STRAW, 2005; 

MOORE, 2006), com exceção dos carcinomas inflamatórios (HEDLUND, 2002; 

QUEIROGA e LOPES, 2002; RASSNICK, 2005, STRAW, 2005; GOMES et al., 2006), que 

podem ser tratados, apenas paliativamente, com antiinflamatórios esteróides ou não 

esteróides, não sendo observado relação com a taxa de sobrevida (RASSNICK, 2005). 
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Diversas técnicas cirúrgicas são descritas para a exérese do tumor mamário, desde a 

lumpectomia, ou nodulectomia, até a mastectomia radical bilateral (HARVEY, 1996; 

HEDLUND, 2002; BARROS et al., 2001, MOORE, 2006). A escolha da melhor abordagem 

cirúrgica depende principalmente do número de tumores e das suas características clínicas, 

assim como da sua localização na cadeia mamária, observando que a abordagem mais radical 

poderá não trazer benefícios acrescidos em termos de sobrevida total (HEDLUND, 2002; 

QUEIROGA e LOPES, 2002; MARTINS e FERREIRA, 2003; BERGMAN, 2004, 

KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006; MOORE, 2006).  

Straw (2005) determina que o procedimento de eleição deva ser o mais simples 

possível para a retirada do tumor com uma boa margem de segurança, não sendo aceitáveis 

ressecções incompletas. A lumpectomia é a exérese apenas do nódulo, sem margem de 

segurança e pode ser considerada naqueles tumores encapsulados e menores de 3cm que 

apresentem linfonodos sem alterações (HARVEY, 1996; HEDLUND, 2002; RASSNICK, 

2005, KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006). A mamectomia é considerada para tumores 

maiores que 3cm, com boa delimitação, sem sinais de malignidade. Refere-se a retirada da 

glândula mamária acometida, com seus tecidos subcutâneo e adjacentes (STRAW, 2005; 

KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006). 

A mastectomia regional é um procedimento cirúrgico de retirada das mamas em bloco 

levando em consideração a drenagem linfática da mama acometida, é a técnica de escolha nos 

casos de tumores maiores de 3cm, múltiplos e com sinais de malignidade. A mastectomia 

radical é a realização de exérese de toda cadeia mamária, indicada nos casos de tumores 

múltiplos não adjacentes, podendo ser unilateral ou bilateral (HARVEY, 1996; RUTTEMAN 

et al., 2001; HEDLUND, 2002; STRAW, 2005; KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006). 

A cirurgia de mastectomia radical bilateral deverá ocorrer em dois tempos cirúrgicos, 

observando-se a margem de segurança de intervalo de três a quatro semanas entre elas, o que 
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facilita a cicatrização e diminuindo os riscos pós-operatórios (HEDLUND, 2002; 

QUEIROGA e LOPES, 2002). 

Os linfonodos inguinais são extraídos durante o procedimento cirúrgico de retirada da 

mama inguinal juntamente com o segmento cutâneo e tecido adiposo dessa região, caso o 

procedimento seja realizado de forma adequada (HARVEY, 1996; RUTTEMAN et al., 2001; 

HEDLUND, 2002). Já os linfonodos axilares devem ser retirados apenas quando estiverem 

reativos e palpáveis (HARVEY, 1996; RUTTEMAN et al., 2001; HEDLUND, 2002; 

KIRPENSTEIJN, 2006).  

A realização da ovariosalpingohisterectomia (OSH) no momento da exérese do tumor 

de mama ainda é muito controversa. Alguns autores não demonstram vantagens adicionais no 

tempo livre da doença e na sobrevida (QUEIROGA e LOPES, 2002; BERGMAN, 2004, 

MOORE, 2006, KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006), outros relacionam aumento da 

sobrevida dos animais castrados no momento da mastectomia ou no máximo dois anos antes 

da retirada do tumor primário (SORENMO et al., 2000; SELTING, 2006). Caso se opte pela 

realização conjunta dos procedimentos, Queiroga e Lopes (2002) indicam a realização da 

OSH antes da mastectomia, em tempos operatórios distintos, evitando que células neoplásicas 

sejam introduzidas de forma iatrogênica na cavidade abdominal. 

 A radioterapia é indicada, em humanos, após as cirurgias conservadoras e algumas 

mastectomias (BARROS et al., 2001). Em cadelas sua utilização é paliativa em tumores não 

operáveis, como por exemplo em carcinomas inflamatórios, ou em casos de não se conseguir 

a exérese total do tumor (RASSNICK, 2005, STRAW, 2005), não demonstrando nenhuma 

relação com aumento da sobrevida do animal (KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 2006). 

Protocolos quimioterápicos, empregando fármacos como a doxorrubicina, a 

mitoxantrona (QUEIROGA e LOPES, 2002) e determinadas associações como: 5-flurouracil 

com ciclofosfamida, doxorrubicina com ciclofosfamida ou doxorrubicina com cisplatina 
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(RASSNICK, 2005, STRAW, 2005) têm demonstrado alguma eficácia no tratamento 

adjuvante das neoplasias mamárias, embora ainda não existam trabalhos específicos 

publicados sobre o melhor fármaco ou protocolo terapêutico (QUEIROGA e LOPES, 2002; 

BERGMAN, 2004; RASSNICK, 2005, STRAW, 2005, KIRPENSTEIJN e RUTTEMAN, 

2006). Na mulher, alguns protocolos são utilizados no pré-operatório com o objetivo de 

reduzir o volume tumoral, facilitando assim a ressecção de tumores relativamente grandes 

(BARROS, 2001). 

Na espécie humana, a hormonioterapia é empregada nos tumores com receptores 

hormonais positivos (BARROS et al., 2001; RASSNICK, 2005) que, no seu estadio de 

crescimento inicial, são responsivos a hormônios antagonistas e fármacos anti-hormonais 

(SILVA et al., 2004). O tamoxifeno é utilizado nesses casos, e apesar de seu êxito na 

Medicina (PUGLISI e SOBRERO, 1999; NORUSINIA et al., 2005), estudos realizados em 

cadelas não demonstraram resultados satisfatórios até o momento (QUEIROGA e LOPES, 

2002; BERGMAN, 2004, STRAW, 2005), além de efeitos colaterais como piometra, 

inclusive em cadelas castradas (piometra de coto), infecção urinária e comportamento infantil, 

restringindo seu uso na Medicina Veterinária (BERGMAN, 2004, RASSNICK, 2005, 

STRAW, 2005). O conhecimento da expressão dos receptores hormonais pode vir a auxiliar 

bastante no tratamento das neoplasias mamárias de cadelas (SILVA et al., 2004). 

Inibidores de COX-2, como o Firocoxib, podem ser utilizados como terapia adjuvante 

em tumores mamários malignos, uma vez que mais de 50% desses tumores expressam essa 

enzima. Sua utilização associada a outras terapias pode ser benéfica em cadelas que 

apresentem tumores com alto grau de malignidade. A combinação com quimioterápicos é 

ainda pouco estudada e deve ser utilizada com ressalvas (RASSNICK, 2005).  
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2.7 Geoprocessamento e o câncer 

 

O geoprocessamento, ou geotecnologia, é um conjunto de técnicas de coleta, 

tratamento, manipulação e exposição de informações georreferenciadas em uma área 

geográfica específica, associando mapas e dados alfanuméricos da pesquisa através de 

programas computacionais (ROCHA, 2002; SKABA et al., 2004; HINO et al., 2006). É 

considerada uma tecnologia de caráter multidisciplinar, cujas ferramentas facilitaram o acesso 

das informações, sua organização e análise de modo simples, rápido e econômico (CÂMARA 

e MEDERIOS, 1996; CARVALHO et al. 2000).  

De terminologia ampla, o geoprocessamento envolve diversas tecnologias, dentre as 

quais a cartografia digital, o sistema de posicionamento global (GPS - Global Position 

System), o sensoriamento remoto orbital (SR) e o sistema de informações geográficas (SIG) 

(CARVALHO et al., 2000; HINO et al., 2006). 

A digitalização de mapas cartográficos fundamenta-se na transferência das 

informações gráficas em papel (mapas ou fotos já existentes) para o formato digital 

(CROMLEY, 1992; ROCHA, 2002). Tal processo é realizado através de sistemas de 

computadores, cujos elementos que compõem determinada carta são convertidos em pontos, 

linhas ou polígonos em um plano cartesiano com posições referenciadas geograficamente, 

baseado em levantamentos de campo com GPS, por vetorização de fotos aéreas ou imagens 

de satélites, ou ainda agregando todos estes recursos em um só trabalho (SILVA, 2003a; 

LOPES, 2005). 

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sofisticado sistema eletrônico de 

navegação, com base em uma rede de satélites que permite a localização imediata, bem como 

o horário e a velocidade, de qualquer ponto do globo terrestre ou bem próximo a ele, num 

referencial tridimensional. É constituído por um complexo sistema de satélites em órbita ao 
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redor do planeta, de estações rastreadoras situadas em pontos diferentes da terra e dos 

receptores GPS manuseados pelo usuário (BLITZKOW, 1995; GORGULHO, 2001; 

TEIXEIRA e FERREIRA, 2005). 

O Sensoriamento Remoto Orbital (SR) consiste na aplicação de determinados 

dispositivos colocados a bordo de satélites ou aeronaves, que possibilitam sem o contato 

físico com o alvo, a obtenção de informações sobre os fenômenos na superfície terrestre ou de 

objetos, medindo as taxas energéticas entre eles e o meio ambiente (ROCHA, 2002). Cada 

corpo na natureza possui uma radiação peculiar, que pode ser absorvida, refletida ou emitida, 

sendo importante também para diferenciação entre os corpos e a obtenção de informações 

sobre sua forma, tamanho, e até mesmo sobre suas características físico-químicas 

(MIRANDA et al.,1996). 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é considerada a mais completa das 

geotecnologias já que é capaz de englobar todas as outras. Pode ser definido como um sistema 

computacional, que envolve “softwares” específicos para serem utilizados no armazenamento, 

captura, cruzamentos de informações e análise de dados georreferenciados que podem ser 

relacionadas entre si e com outros dados não espaciais de um banco de dados, produzindo 

informações geográficas que podem ser visualizados sobre um mundo real com um propósito 

específico (SOUZA et al., 1993; BURROUGH e MACDONNELL, 1998; CASTRO et al., 

2003; BURSTEIN, 2002; D’ARCO et al., 2003; SKABA et al., 2004; PAULA e DEPPE, 

2005).  

Na grande maioria dos programas SIG, os dados gráficos são organizados em planos 

de informação denominados de “layers” (níveis ou camadas). Cada uma dessas camadas 

contém feições gráficas relacionadas espacialmente e representam um tema ou classe de 

informações com características homogêneas associadas entre si através de coordenadas 

geográficas comuns, organizados de acordo com o foco da pesquisa (dados edafoclimáticos, 
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topográficos, tipos de vegetação, uso do solo, geologia, hidrologia, fatores socioeconômicos, 

etc.). Assim, a seleção dos temas que irão compor a base de dados faz parte do processo de 

modelagem do sistema e estão subordinados aos objetivos do projeto (PINA, 1999; ROB, 

2003). 

 No decorrer dos anos, o geoprocessamento vem se consolidando como uma valiosa 

ferramenta tecnológica para as mais diversas áreas de conhecimento e de atuação sobre os 

meios físico e social. Dentre as muitas aplicações destacam-se as áreas do planejamento 

urbano e regional, gerenciamento de recursos, monitoramento ambiental, planejamento do uso 

do solo, comunicações, marketing, ciência geográfica, transportes, agropecuária, segurança 

pública, prevenções de acidentes, saúde pública, turismo, pesquisa, entre outras (BRASIL, 

1994; TIM, 1995; PINA, 1999; ROCHA, 2002; BAVIA 2006).  

 No âmbito da saúde pública, é relativamente recente a aplicação das técnicas de 

geoprocessamento como instrumento de análise. A preocupação com a distribuição geográfica 

de enfermidades e a utilização de mapas ainda é bastante limitada (HUGH JONES, 1989; 

BAVIA, 1996). Tal concepção originou-se com o médico inglês John Snow em 1854, ao 

tentar solucionar o problema de morbi-mortalidade por cólera na cidade de Londres, 

mapeando a procedência das pessoas envolvidas no processo epidêmico. Desta forma, pôde 

verificar que as mesmas se concentravam geograficamente em uma região especifica, cuja 

fonte de abastecimento de água local estava contaminada pelo vibrião colérico (CAMERON e 

JONES, 1983; SNOW, 1990; BAVIA, 2006). 

 O uso do geoprocessamento tem propiciado um novo enfoque aos estudos 

epidemiológicos, sendo possível, através dessa ferramenta, a determinação da situação de 

saúde em uma área, geração e análise das hipóteses, identificação de fatores e grupos de risco, 

planejamento e programação de atividades, monitoramento e avaliação das intervenções 
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(CASTILLO-SALGADO, 1996; BARCELLOS e RAMALHO, 2002; MS/OPAS, 1983; 

BAVIA et al., 2005; PIKULA, 2006; CARNEIRO, 2007; LAGROTTA et al., 2008).    

Atualmente, inúmeros pesquisadores têm demonstrado a utilidade prática das 

geotecnologias na identificação e monitoramento das variáveis demográficas, ambientais e 

socioeconômicas associadas às variações da incidência de agravos à saúde como acidentes 

escorpiônicos (BARBOSA, 2001; CAMPOLINA, 2006); remoção de enxames migratórios 

(SANDES-JÚNIOR, 2007) e doenças das mais diferentes etiologias como: a Esquistossomose 

(BAVIA et al., 2001; CARDIM et al., 2008), Leishmaniose Tegumentar (KAWA e 

SABROZA, 2002; APARICIO e BITTENCOURT, 2004); Leishmaniose Visceral 

(WERNECK & MAGUIRE, 2002; BAVIA et al., 2005; CARNEIRO, 2007), Malária (BECK, 

et al., 1994; GURGEL, 2003), Dengue (MEDRONHO et al., 1993), Leptospirose 

(BARCELOS et al., 1999), Raiva (RIBAS, 2005), Cisticercose (FITERMAN, 2005); Febre 

do Vale do Rio Rift (POPE et al., 1992); Filariose de Bancroft (THOMPSON, 1996)  

No que diz respeito às aplicações destas tecnologias no estudo do câncer, Hübner e 

colaboradores (2004) correlacionaram fatores sócio-ambientais a ocorrência dos casos da 

doença em Santa Catarina e utilizaram o SIG para geração de mapas temáticos, facilitando a 

atuação de gestores nas tomadas de decisão sobre divulgação, prevenção e tratamento dessas 

patologias.  

 Sclowitz e colaboradores (2005) observaram que a existência de estudos de base 

populacional sobre a prevalência e fatores associados ao diagnóstico precoce das neoplasias 

mamárias em humanos é de extrema importância para diminuição de sua morbidade e 

mortalidade. Trabalhos demonstram que o nível socioeconômico é um dos fatores de maior 

importância nas condutas preventivas do câncer de mama em mulheres (O’MALLEY et al., 

2001; BANKS et al., 2002; SCLOWITZ et al., 2005).  Exames preventivos como a 
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mamografia é mais frequentemente realizada por mulheres novas, de maior nível econômico e 

maior nível educacional (SAMBAMOORTHI e McALPINE, 2003).  

 A categoria espaço/território como alternativa metodológica para estabelecer uma 

aproximação entre condições e qualidade de vida é de extrema importância no âmbito da 

política pública e no atendimento das necessidades de reprodução social dos diferentes grupos 

sociais (CHIESA et al., 2002). 

Assim, o geoprocessamento vem sendo amplamente utilizado pela comunidade 

científica, como mais uma ferramenta na busca incessante de informações, cujos benefícios 

envolverão a vigilância, modelagem de risco, a análise e a prevenção dos agravos à saúde do 

homem e dos animais (CRONER e BROOME apud APARÍCIO, 2001; BAVIA, 2006). 

 

2.8 Análise Espacial de Varredura 

 

 A vertente da estatística que estuda métodos científicos para coleta, descrição, 

visualização, análise e interpretação de dados georreferenciados que, quando convertidos em 

informações podem ser empregados na tomada de decisões, é denominado de análise espacial 

(ASSUNÇÃO, 2001; SILVA, 2002). O processo estatístico tem como objetivo suavizar as 

distorções inseridas quando ocorre a aplicação desses índices em situações especiais, 

utilizando da influência de outros eventos ou co-variáveis na atenuação dessas distorções 

(TAVARES, 2006). 

 A análise espacial permite estudar, explorar e modelar fenômenos geográficos, 

mensurando propriedades e relacionamentos a partir da localização espacial do fenômeno. Ela 

é constituída por um grupo de procedimentos interligados cujo propósito é a escolha de um 

modelo referencial que considera explicitamente as relações espaciais presentes no fenômeno 

(DRUCK et al., 2004; GOODCHILD e HAINING, 2004; FOOK, 2005). 
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A distribuição espacial dos dados procura agregar o evento ao local em que ele 

aconteceu ou foi produzido, enriquecendo a qualidade das informações obtidas sobre o 

estudo, alem de permitir avaliar a troca de influências com o meio. Essa distribuição pode ser 

realizada de forma individual, quando o evento é representado por um ponto, ou um grupo, 

sendo as unidades representadas por áreas (bairros, setores censitários, municípios) 

(CAMARA et al., 2002; TAVARES, 2006). 

Dentre os desenhos epidemiológicos utilizados neste contexto, destacam-se os 

denominados estudos de agregados (clusters) (KLEINBAUM et al., 1982). O termo agregado, 

de forma geral, aplica-se a uma inesperada aglomeração, no espaço e/ou tempo, de eventos 

relacionados a saúde (CDC, 1990). Agregação espacial de doença pode ser atribuída a fatores 

socioeconômicos, demográficos, ambientais, genéticos ou culturais superpostos 

geograficamente ao padrão de ocorrência observado (MARSHALL, 1991). 

 Os profissionais de saúde têm sido cada vez mais solicitados para intervir em áreas 

que parecem ter uma taxa de ocorrência dos eventos mórbidos maiores que o esperado em 

determinado período. Desta forma, os pesquisadores têm enfatizado bastante a aplicação dos 

estudos de detecção de conglomerados, pois é de interesse identificar as áreas de maior risco 

em meio a outras regiões de risco aproximadamente constante, para realizar estudos mais 

minuciosos das áreas identificadas. As áreas de risco significativamente elevado, porém não 

esperado (ou não explicado) são denominadas de conglomerados, que podem ser apenas 

temporais (quando o espaço e ignorado) ou podem ser analisados levando-se em consideração 

tanto o espaço quanto o período de tempo (MAYER, 1983; JACQUEZ, 1996; ASSUNCAO, 

2001). O intuito das análises de detecção de aglomerados é estudar a espacialização dos casos, 

testando hipóteses sobre o padrão observado (GATRELL et al., 1996). 
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RESUMO 

  
As neoplasias têm seu prognóstico influenciado por variáveis ambientais, demográficas e 

socioeconômicas. Acredita-se que o tumor de mama da cadela, a exemplo do que acontece 

nas neoplasias mamárias da mulher, sofra a influência de tais fatores. Desta forma, o presente 

trabalho teve por objetivo determinar a freqüência dos tumores mamários em cadelas 

residentes no município de Salvador e atendidas no HOSPMEV/UFBA no período 

compreendido entre janeiro de 2006 a abril de 2008. Busca também realizar a caracterização 

clínica, a classificação histopatológica e o georreferenciamento dessa patologia. A partir das 

características clínicas e histopatológicas das neoplasias mamárias analisadas observou-se 

uma alta prevalência dos carcinomas evoluindo em tumores mistos benignos (51,5%). Por 

serem estes tumores malignos focais inseridos em neoplasias benignas sugere-se que, quanto 

mais precoce o diagnóstico, mais favorável será o prognóstico.  Esses resultados, associados à 

influência dos fatores socioeconômicos detectados na pesquisa, refletem a procura tardia da 

assistência Medica Veterinária, decorrente, em parte, do desconhecimento e da baixa renda 

dos proprietários. Desta forma, é vigente a necessidade de educar a população quanto a 

prevenção e detecção da neoplasia mamária nas cadelas buscando o diagnóstico precoce e a 

terapêutica adequada. 

 

Palavras-chaves: Tumor de mama, estadiamento clínico, fatores socioeconômicos 
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ABSTRACT 

The tumors have their prognosis influenced by environmental, demographic and 

socioeconomic variables. It is believed that the breast tumor of the dog, similar to what 

happens in breast cancer in women, also suffer the influence of such factors. Thus, this study 

aimed to determine the frequency of breast cancer in bitches, residents in the city of Salvador, 

met in HOSPMEV / UFBA, in the period from January 2006 to April 2008, as well as 

perform the clinical characterization, histopathologic classification and geoprocessing of this 

patology. From clinical and histopathological characteristics of mammary tumors tested, there 

was a high prevalence of cancer develops in mixed benign tumors (51,5%). As such, 

malignant tumors focal inserted into benign tumors suggest that the earlier of the diagnosis, 

the prognosis is more favourable. These results associated with the influence of 

socioeconomic factors detected in the survey, reflect the demand of late Veterinary Medical 

Assistance, due in part to the ignorance and low income from their owners. Thus, current is 

the need to educate the population on prevention and detection of mammary cancer in bitches 

seeking early diagnosis and appropriate therapy. 

 

Key words: Mammary tumor, staging clinical, socioeconomic factors 
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3.1. Introdução  

 

Em medicina, o câncer de mama é considerado de extrema importância em saúde 

pública, motivando estudos a respeito de sua prevenção e de seu diagnóstico precoce, 

diminuindo assim sua morbidade e mortalidade (HUMPHREY et al., 2002). Em Medicina 

Veterinária não poderia ser diferente, uma vez que, indubitavelmente, o tumor de mama da 

cadela figura como a neoplasia de maior incidência e apresenta alto índice de mortalidade.  

As semelhanças epidemiológicas, clínicas e biológicas entre as neoplasias mamárias 

espontâneas de cadela e de mulher possibilitam sua utilização como modelo comparativo 

entre essas espécies (SCHNEIDER et al., 1969; PELETEIRO, 1994; CASSALI, 2000; 

MEUTEN, 2002). Tais semelhanças favorecem a realização de estudos sobre variáveis 

ambientais, demográficas e socioeconômicas importantes para a prevenção e diagnóstico 

precoce desta patologia, uma vez que esses fatores influenciam seu prognóstico. 

Há de se ressaltar que as neoplasias mamárias observadas na espécie canina são 

predominantemente de caráter maligno (DALECK et al., 1998; CASSALI, 2000; 

QUEIROGA e LOPES, 2002). Esse fato pode estar relacionado à procura tardia de assistência 

médico veterinária que possibilita a malignização do tumor benigno (MOULTON e 

ROSENBLAT, 1970; OLIVEIRA et al., 2003; BERTAGNOLLI et al., 2005). 

Semelhante ao observado em humanos, fatores genéticos, ambientais, nutricionais e 

principalmente hormonais estão envolvidos na etiologia do tumor de mama das cadelas. O 

estilo de vida da sociedade moderna contribui para aumentar a exposição da população 

humana a alguns fatores potencialmente carcinogênicos. A interferência do homem nos 

hábitos alimentares dos animais e no seu ambiente também os coloca sob o mesmo risco 

(SILVA et al., 2004; DAGLI, 2008).   
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No cão, animal de valor afetivo, a adoção de medidas terapêuticas, orientação correta 

para a extirpação cirúrgica, ou tratamentos mais efetivos dependem principalmente do 

diagnóstico histopatológico e do estadiamento clínico do tumor, este último instituído pelo 

sistema tumor-linfonodo-metástase (TNM) (OWEN, 1980; EHRHART,1998; PEREZ 

ALENZA, 2000).  

  O presente trabalho teve por objetivo determinar a freqüência dos tumores mamários 

em cadelas no município de Salvador, atendidas no HOSPMEV/UFBA no período 

compreendido entre janeiro de 2006 a abril de 2008. Busca ainda realizar a caracterização 

clínica, a classificação histopatológica e o georreferenciamento dessa patologia, verificando a 

existência ou não de correlação entre as condições socioeconômicas do proprietário e o 

provável estadiamento tumoral do animal no momento da consulta.  

 

3.2. Materiais e Métodos 

 

3.2.1 Seleção e avaliação dos animais 

 

Foram utilizadas as bases físicas e a infra-estrutura do Hospital de Medicina 

Veterinária Professor Renato Medeiros Neto, pertencente à Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), envolvendo os setores de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais e Laboratório de 

Anatomia Patológica (LABAP) e Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo Sistema de 

Informação Geográfica (LAMDOSIG). Foram atendidos, 2204 animais, na rotina clínica 

cirúrgica do Hospital Veterinário da UFBA (Salvador, Bahia-Brasil) no período de janeiro de 

2006 a abril de 2008, sendo 1359 fêmeas das quais 336 apresentavam neoplasia mamária. As 

cadelas portadoras de neoplasia mamária foram inicialmente submetidos a exame clínico 

detalhado. Durante a anamnese os proprietários foram questionados sobre a idade do animal, 
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tipo de alimentação, histórico oncológico familiar, utilização e freqüência do uso de 

progestágenos contraceptivos, histórico reprodutivo e ocorrência de pseudogestação. Os 

dados foram transcritos imediatamente para uma ficha oncológica específica (Anexo I).  

No exame físico foi feita a avaliação do estado corporal, porte dos animais e 

identificação das lesões tumorais quanto ao número, tamanho e localização. Foram também 

analisadas a presença de lesões tumorais não mamárias e a avaliação macroscópica dos 

linfonodos regionais (responsáveis pela drenagem linfática da cadeia mamária acometida). A 

condição corporal foi avaliada segundo os critérios da Hill’s (1999) pela visualização do 

estado geral do animal durante o exame físico. As cadelas foram classificadas como magras, 

normais e obesas. Foi considerado magro o animal que apresentava as costelas facilmente 

palpáveis, sem cobertura de tecido adiposo, ossos proeminentes na base da cauda, gordura 

entre pele e ossos mínima ou ausente, curvatura do abdômen e silhueta da cintura acentuada, 

em vista latero-lateral e dorso-ventral, respectivamente. As cadelas normais apresentavam 

pouca cobertura de tecido adiposo, costelas facilmente palpáveis, curvatura do abdômen e 

silhueta da cintura proporcionais em vista latero-lateral e dorso ventral, respectivamente, e 

musculatura bem distribuída e rija.  Os animais obesos apresentavam cobertura de tecido 

adiposo moderada ou espessa, sobressaindo o abdômen sem curvatura abdominal ou cintura 

em vista latero-lateral, costelas e base da cauda de difícil palpação e porção traseira alargada 

de forma leve ou marcante em visão dorso-ventral. 

A classificação do porte físico dos animais obedeceu a normas do manual da 

Confederação do Brasil Kennel Clube, no qual o porte é obtido a partir da altura entre o solo e 

a cernelha, com o animal em estação, apoiado sobre os quatro membros. Animais com até 35 

cm foram classificados como de porte pequeno, de 36 a 46 cm de porte médio e acima de 46 

cm de porte grande (CBKC, 1987). 
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3.2.2 Estadiamento clínico 

 

 Foi considerada, para a realização do estadiamento clínico, a maior medida do tumor 

invasivo, conforme critérios adotados pelo sistema TNM elaborado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (Anexo II) (OWEN, 1980). Esta classificação baseia-se no tamanho 

do tumor primário (T), envolvimento neoplásico de linfonodos regionais (N) e presença ou 

ausência de metástases à distância (M). Os linfonodos inguinais e axilares foram avaliados 

macroscopicamente através da palpação dos mesmos. A presença do envolvimento neoplásico 

foi confirmada pelo exame histopatológico após mastectomia. A pesquisa de metástase a 

distância foi realizada a partir da avaliação radiográfica simples do tórax em incidências 

ventro-dorsal e latero-lateral direita e esquerda.  

Ao final do exame ambulatorial, o animal foi encaminhado para realização de raio-X 

simples de tórax para pesquisa de metástase pulmonar. A avaliação do risco cirúrgico foi feita 

a partir da análise do hemograma, sumário de urina, testes bioquímicos (uréia, creatinina, 

ALT e fosfatase alcalina) e eletrocardiograma. O tipo de cirurgia foi determinado pelo 

tamanho do tumor, sua localização e drenagem linfática. 

 

3.2.3 Classificação histopatológica 

 

Dos 336 animais avaliados clinicamente apenas 132 retornaram para realização da 

biópsia. Destes animais foram coletados fragmentos da(s) mama(s) afetada(s) que incluíram 

pele e tecido subcutâneo além dos linfonodos regionais. Quando houve presença de mais de 

um tumor em um mesmo animal, no momento da exérese cirúrgica, a coleta dos fragmentos 

foi realizada separadamente e os frascos identificados com o nome do animal e glândula 

afetada. Os animais que vieram a óbito, foram submetidos à necropsia, sendo coletados 
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fragmentos das mamas acometidas, linfonodos e em alguns casos também órgãos alvo de 

metástase. Os fragmentos coletados foram fixados em formol neutro e tamponado com fosfato 

a 10% e processados pela técnica rotineira de inclusão em parafina (LUNA, 1968). 

Secções histológicas de 4µm foram coradas pelas técnicas da Hematoxilina-Eosina, 

para posterior classificação histopatológica, tendo como base às normas da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para tumores e displasias da glândula mamária de cães e gatos 

(Misdorp et al., 1999).  As lâminas foram analisadas simultaneamente por dois patologistas 

veterinários (LABAP/UFBA e LPC/UFMG), buscando-se desta forma maior acuidade do 

diagnóstico histopatológico.  

 

3.2.4 Geoprocessamento 

 

 Os dados socioeconômicos representados por escolaridade e renda foram obtidos 

através do último censo, realizado no ano 2000 pelo Instituto Brasileiro e Geografia e 

Estatística (IBGE). A área estudada foi o Município de Salvador, subdividido setorialmente 

em 93 zonas de informação (ZIs). Para escolaridade foi considerada a porcentagem de 

alfabetizados, divididos em 3 grupos: baixo (ZIs < 80% da população alfabetizada); médio 

(ZIs 80% - 90% da população alfabetizada); alto (ZIs > 90% da população alfabetizada). Para 

a renda foi considerado o ganho familiar de até um salário mínimo e as ZIs foram divididas 

em baixa (> 10% da população com essa renda); média-baixa (7% - 10% da população com 

essa renda); média–alta (3% - 7% da população com essa renda) e; alta (< 3% da população 

com essa renda).   

 O Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi montado sobre a base cartográfica 

digitalizada e georreferenciada, na qual foram plotados os endereços presentes nas ficha 

clínica específica para neoplasia mamária junto com dados censitários, através do software 
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ArcView 9.1, realizado no Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo Sistema de 

Informação Geográfica (LAMDOSIG/UFBA) (Figura 1). 

 

Figura 1: Área de Estudo – Zonas de Informações do Município de Salvador, Bahia. 
Identificado no mapa os endereços das cadelas acometidas por neoplasia mamária e o 
Hospital Veterinário da UFBA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.5 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software SPSS versão 13.0. 

(Statical Package for the Social Sciences) (NORUSSIS, 2004).  Foi realizada a análise 

univariada a partir do cálculo da freqüência dos dados. Os dados foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) seguida pelo teste LSD e correlação de Pearson (SAMPAIO, 2002). 

Os valores foram considerados estatisticamente significativos quando p< 0,05. 

 

3.3. Resultados 

 Em 1359 fêmeas atendidas na rotina clínica cirúrgica do Hospital Veterinário da 

UFBA, 336 (24,7%) apresentavam tumor de mama. A idade das cadelas estudadas variou 
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entre três a 18 anos, com maior incidência de animais entre oito e 12 anos (62,8%), sendo de 

10,17 anos a média de acometimento (Figura 2). Constatou-se, ainda, que os tumores de 

mama acometem animais de todos os tamanhos e exista um maior envolvimento de cães da 

raça Poodle 34,2% (115/336), seguida por cães sem raça definida (SRD) 28,6% (96/336) e 

Pastor Alemão 9,0% (20/336). As outras raças somaram 31,3% (105/336) (Figura 3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Idade das cadelas acometidas por neoplasia mamária 

atendidas no Hospital Veterinário da UFBA, no 
período de janeiro de 2006 a abril de 2008 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3: Porcentagem das raças acometidas por 

neoplasia mamária atendidas no HOSPMEV, 
UFBA, no período de janeiro de 2006 a abril de 
2008 

 

Na anamnese foi constatado que apenas 31,3% (105/336) dos proprietários 

alimentavam as cadelas exclusivamente com ração industrial. A maioria - 68,8% (231/336) - 

relatou inserir comida caseira na dieta de seus animais (Figura 3). Apenas 8% (27/336) das 
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cadelas apresentavam-se magras, enquanto que 65,2% (219/336) eram normais e 26,8% 

(90/336) obesas. Os resultados demonstraram uma relação direta entre tipo de alimentação e 

condição corporal do animal (p= 0,015), onde os animais obesos eram, na sua maioria, 

alimentados com acréscimo de comida caseira em sua dieta (80%) (Figura 4). Também foi 

observada correlação positiva entre a raça e tipo de alimentação (p= 0,002) e raça e condição 

corporal (p= 0,042). Cadelas sem raça definida apresentaram maior correlação com 

alimentação com acréscimo de comida caseira (83,3%) e obesidade (31,3%) enquanto as 

cadelas da raça Pastor Alemão apresentaram uma correlação de 50% e 15% respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Freqüência do tipo de alimentação oferecida aos animais portadores de 

neoplasia mamária e sua correlação com a condição corporal do animal, 
atendidos no HOSPMEV, UFBA, no período de janeiro de 2006 a abril 
de 2008 

 

Com base no histórico reprodutivo dos animais pesquisados, constatou-se que 30,4% 

(102/336) apresentavam pseudogestação, sendo esta a alteração mais freqüentemente 

observada. Em relação ao ciclo reprodutivo, os animais castrados representavam 12,5% 

(42/336) e 44,3% (149/336) eram nulíparas. Em apenas 11,6% (39/336) do total de casos os 

proprietários admitiram o uso de contraceptivos, contudo não foi informada com exatidão a 

sua freqüência e dosagem.  

A maioria das cadelas, 64,9% (218/336) apresentou acometimento bilateral da cadeia 

mamária, enquanto a freqüência de tumores na cadeia unilateral direita ou esquerda foi 



 45

semelhante e equivalente a 17,6% (59/336). Tumores multicêntricos representaram a grande 

maioria: 80,1% (269/336). Os nódulos localizaram-se mais freqüentemente nas mamas 

inguinais 38,8% (278/716) seguidas pelas mamas abdominais 37,4% (268/716). Em 

contrapartida a ocorrência de tumor mamário apenas nas mamas torácicas representou apenas 

4,8% (16/336) do total dos animais. O acometimento dos três segmentos mamários (mamas 

torácica, abdominal e inguinal) foi observado em 39,3 % (132/336) dos casos. Em 73,8% 

(248/336) dos animais, os tumores apresentaram integridade cutânea.  

Animais que apresentavam tumores em estágio avançado de crescimento (maiores que 

5cm) representaram 47,6% (160/336) dos casos, enquanto tumores com diâmetro de 3 a 5 cm 

representaram 31,5% (106/336). Somente 20,8% (70/336) dos cães apresentavam processo 

neoplásico em uma fase inicial, com nódulos de até 3cm (Figura 4). Exames radiológicos 

torácicos foram realizados em 132 animais submetidos a análise histopatológica. Destes, em 

20 casos (15,2%) foi possível identificar metástase pulmonar sendo que em 15 (75%) o tumor 

era maior do que 5cm. Donde se constatou a correlação positiva (p= 0,006) entre o tamanho 

do tumor e a presença de metástase pulmonar (Figura 5). Na classificação TNM, as neoplasias 

com estadio I e II representaram apenas 27,7% (31/112) de todos os tumores analisados. O 

estadio III apresentou a maioria dos casos, 36,6% (41/112) seguido pelos estadios IV e V, 

com 19,6% e 17,9%, respectivamente (22 e 20/112). 

 

 

Figura 5: Freqüência do tamanho dos tumores das cadelas acometidas de neoplasia mamária 
e sua correlação com a presença ou não de metástase pulmonar – Hospmev UFBA. 
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Na análise histopatológica, os tumores malignos representaram 90,9% (120/132) do 

total pesquisado, destacando-se os carcinomas evoluindo em tumor misto benigno (CaTMB), 

que representaram 56,7% (68/120) dos casos; os carcinomas corresponderam a 36,6% 

(44/120) e os carcinossarcomas a 6,7% (8/120) (Figura 6). Dentre os CaTMB foi observado 

que 86,8% (59/68) possuíam caráter infiltrativo, enquanto apenas 13,2% (9/68) apresentavam-

se “in situ”. Dentre os carcinomas foram observados 10 sólidos (22,7%), nove papilares e 

nove tubulares (20,5% cada), sete túbulo-papilares (15,9%) e apenas dois anaplásicos (4,5%). 

Os carcinomas inflamatórios totalizaram 15,9% dos casos (7/44). Os tumores benignos, por 

seu turno, representaram apenas 9,1% (12/132) de todos os animais submetidos a cirurgia. 

Destes apenas um foi classificado como adenoma (8,3%), sendo o restante representado pelo 

tumor misto benigno (91,7% - 11/12). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6: Incidência de tumores malignos e benignos 
mamários das cadelas atendidas no 
HOSPMEV, UFBA, no período de janeiro 
de 2006 a abril de 2008 

 

O nível socioeconômico dos proprietários demonstrou que animais de proprietários 

residentes nas zonas de informação (ZIs) com nível de alfabetização baixo e médio 

alimentaram menos seus animais exclusivamente com ração industrial (24,5% e 28,6% 

respectivamente), enquanto que nas ZIs onde o nível de alfabetização foi considerado alto, 

40,9% dos proprietários utilizaram deste tipo de ração (p< 0,05). Essa correlação positiva 
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também foi observada quando considerada a renda familiar, 40,9% dos animais de 

proprietários residentes em ZIs com renda familiar alta, foram alimentados exclusivamente 

com ração industrializadas. Já naquelas ZIs onde a renda familiar foi considerada baixa, 

apenas 15% dos cães receberam esse tipo de alimentação (p< 0,001). 

Apesar de não haver diferença estatística representativa, foi observado descritivamente 

maior utilização de progestágenos nas ZIs onde os índices de alfabetização e renda foram 

considerados como baixos (18,4% - 9/49 e 21,7% - 13/60, respectivamente), enquanto que nas 

ZIs onde os índices foram considerados altos apenas 9,1% (8/88 e 6/66, respectivamente) 

admitiram a utilização desses progestágenos. 

 

3.4 Discussão 

 

A faixa de idade dos animais estudados corrobora com a maioria dos estudos que 

indicam uma maior susceptibilidade à doença entre nove e 11 anos, com rara ocorrência de 

neoplasia mamária em cães com idade inferior a dois anos (BENJAMIN et al., 1999; 

RUTTEMAN et al., 2001; CASSALI, 2002; DE NARDI, et al., 2002; OLIVEIRA et al., 

2003; PIRES e PIRES, 2003; CAVALCANTI, 2006; FURIAN et al., 2007).  Entre mulheres 

sabe-se que a idade do diagnóstico de câncer de mama influencia fortemente o prognóstico. 

Pacientes jovens (idade inferior a 30 anos) e mais idosas (idade superior a 60 anos) têm pior 

prognóstico (HOST e LUND, 1986). Em medicina veterinária, contudo, ainda não foi 

demonstrado na literatura estudos que apontem diferenças consistentes no prognóstico dos 

animais, com base na idade ao diagnóstico da doença. (PHILIBERT et al., 2003; 

CAVALCANTI, 2006). 

Segundo Meuten (2002), o Poodle configura como uma das raças que apresenta 

predisposição genética para o desenvolvimento de neoplasias mamárias. Entretanto, Peleteiro 
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(1994), Cassali (2002) e Cavalcanti (2006) demonstraram que não existe predisposição racial, 

ainda que os tumores de mama sejam mais freqüentemente diagnosticados em algumas raças. 

A maior incidência em Poodles pode estar associada ao maior número de animais com esse 

padrão racial ou a existência de várias linhagens e cruzamentos. Da mesma forma, a elevada 

incidência em cadelas sem raça definida (SRD) pode estar associada ao fato desses animais 

representarem a maior parte da população canina no Brasil (FONSECA, 1999; HATAKA, 

2004).  

 No presente estudo, a maioria dos proprietários, 68,8% (231/336), relatou inserir 

comida caseira na dieta de seus animais. Estes resultados corroboram estudos de alguns 

autores que relatam a existência de correlação positiva entre a alimentação caseira, 

principalmente no que se refere à alta ingestão de carnes bovinas, suínas e gordura animal, e o 

desenvolvimento tumoral em cadelas (PELETEIRO, 1994; PEREZ-ALENZA et al., 1997; 

SORENMO et al., 2000; SIRIVAIDYAPONG, 2003; MOORE, 2006). Greenwald e 

colaboradores (2001) listam a dieta como possível responsável pela carcinogênese mamária, 

sendo considerada como uma das principais rotas de exposição do animal a carcinógenos 

químicos.  

A maioria das cadelas avaliadas apresentou condição corporal dentro da normalidade, 

sugerindo, a priori, pouca influência desta variável no desenvolvimento tumoral. Entretanto 

cabe ressaltar que dentre os animais submetidos a mastectomia, 33 cadelas foram 

consideradas obesas e  destas 90,9% (30/33) possuíam neoplasia maligna evidenciada a 

histopatologia. Esses dados são compatíveis com estudos que relacionam o câncer com a 

ingestão de alguns ácidos graxos envolvidos na alimentação (GREENWALD et a, 2001; 

GARCÍA-SOLÍS e ACEVES, 2005). Na literatura não foram encontrados dados que 

expliquem, detalhadamente, a relação entre obesidade e predisposição ao câncer de mama em 

cadelas. Entretanto, sabe-se que mulheres obesas apresentam elevadas concentrações de 
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estrógeno proveniente da transformação no tecido adiposo da androstenediona em estrona e 

posteriormente em estrógeno, hormônio sabiamente envolvido na carcinogênese mamária 

(YOO et al., 2001; SILVA et al., 2004).  

Os resultados também demonstraram uma relação direta entre tipo de alimentação e 

condição corporal do animal (p=0,015), onde os animais obesos eram, na sua maioria, 

alimentados com acréscimo de comida caseira em sua dieta (80%). Esses resultados condizem 

com a afirmação de que “cadelas bem nutridas apresentam menor ocorrência de câncer de 

mama que as obesas” por MacEwen e Withrow (1996) e Zuccari (1999). Jericó e Scheffer 

(2002) demonstraram em seus estudos que a maioria dos cães obesos recebia petiscos ou 

comida caseira misturada a sua alimentação. As cadelas SRD tiveram maior acréscimo de 

comida caseira na ração, provavelmente pelo fato dos proprietários apresentarem um nível 

socioeconômico mais baixo. 

Apenas 8% (27/336) das cadelas portadoras apresentavam-se magras, corroborando 

com os dados da literatura. Todavia, no presente estudo, tendo em vista que 100% dos 

animais considerados magros eram também portadores de tumores malignos, tal condição 

deve ser creditada ao estágio mais avançado da doença, no qual se observa alteração 

metabólica que resultam em anorexia, letargia e conseqüente caquexia, que caracteriza a 

síndrome paraneoplásica (PEREIRA e KEGLEVICH, 2005; BERGMAN, 2001; 

MORRISON, 2007).  

A provável função protetora da castração no desenvolvimento da neoplasia mamária 

foi reafirmada neste trabalho, haja vista que nenhuma das cadelas estudadas foi castrada antes 

do segundo cio e apenas cinco animais (1,5%) foram ovariectomizados entre o segundo e o 

terceiro cio, período no qual Schneider e colaboradores (1969) relatam ainda existir efeito 

protetor da castração. 
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Na cadela existe muita controvérsia no que se refere aos fatores que podem estar 

associados aos tumores mamários. A pseudociese, nuliparidade e utilização de progestágenos 

exógenos são aventados como predisponentes por alguns autores (MOL et al., 1997; SILVA 

et al., 2004) mas são considerados irrelevantes na concepção de Morrisson (1998). O 

percentual de animais cujos proprietários relataram utilização de progestágenos pode ser 

considerado baixo, se comparado a outros estudos, a exemplo de De Nardi (2002) que 

encontrou 48% dos animais tratados com progestágenos.  A utilização da progesterona 

exógena, em cães e gatos, estimula a síntese de hormônio do crescimento na glândula 

mamária com proliferação lóbulo-alveolar e conseqüente hiperplasia de elementos 

mioepiteliais e secretórios, induzindo a formação de nódulos benignos em animais jovens 

(MOL, et al., 1997; RUTTEMAN et al, 2001; SILVA et al., 2004; MEUTEN et al., 2002). 

Quase metade das cadelas estudadas (149/336) eram nulíparas e destas, duas 

apresentavam histórico de cruza sem gestação, o que sinaliza a possibilidade de uma 

disfunção reprodutiva prévia. Em mulheres durante o primeiro trimestre da gestação o 

aumento progressivo das concentrações de estradiol, eleva o risco de desenvolvimento de 

câncer. Entretanto, com a continuidade da gestação, aumentam as concentrações da globulina 

transportadora dos esteróides sexuais, reduzindo a concentração plasmática de estrógeno livre, 

protegendo a glândula mamária das ações desse hormônio. Mas esse efeito protetor somente é 

observado em mulheres com gestação completa (HENDERSON et al., 1988). Em cadelas, 

esse efeito protetor da prenhez aparentemente não é observado (RUTTEMAN et al., 2001). 

Adicionalmente, a pseudociese se apresenta como a alteração mais freqüentemente associadas 

a neoplasia mamária. Tais achados reforçam o papel dos hormônios sexuais na iniciação e/ou 

promoção da carcinogênese mamária. 

A análise dos dados observados quanto à ectoscopia dos tumores indicam a 

predominância de tumores multicêntricos e múltiplos com comprometimento bilateral da 
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cadeia mamária, sendo as mamas abdominais e inguinais mais freqüentemente acometidas. Os 

dados obtidos neste estudo corroboram com Burini (2002) que relata que 57% dos tumores 

são multicêntricos. Tumores múltiplos de tipos histológicos diferentes, ou não, podem ocorrer 

em uma ou mais glândulas mamárias (Misdorp et al., 1999). Esta multiplicidade lesional, 

característica em neoplasias primárias da mama de cadelas deve ser considerada na avaliação 

histopatológica dos tumores, no sentido de se evitar os diagnósticos incorretos e falhas na 

avaliação de prognósticos (PELETEIRO et al.,1994; CASSALI, 2002; CAVALCANTI, 

2006). MacEwen e Withrow (1996), Fonseca (1999) e Burini (2002) afirmam que a 

freqüência de neoplasia mamária é significativamente maior nas mamas inguinais e 

abdominais sem, contudo explicar o motivo de tal predileção, mas para Moulton (1990), essas 

mamas são mais acometidas, devido a maior quantidade de parênquima mamário, sofrendo 

assim maior alteração proliferativa em resposta aos hormônios.  

Como se pôde observar, a correlação da idade com a quantidade de mamas acometidas 

e com o tamanho do tumor primário foi muito significativa (p< 0,001). Misdorp e 

colaboradores (1999) consideram o tamanho tumoral e estadiamento clínico como os mais 

importantes parâmetros prognósticos. Tumores menores de 3cm, sem invasão linfática 

apresentam melhor prognóstico que aqueles maiores ou que já apresentam alguma metástase 

para linfonodos (QUEIROGA e LOPES, 2002; BALDIN et al., 2005; MOORE, 2006; 

HENRY, 2007). O estadio da patologia indicou também uma correlação positiva com a média 

de idade dos animais indicando que cadelas com estádio I e II apresentavam uma média de 

idade inferior (8,48 anos) àqueles animais com estádio III, IV e V (10,5 anos) (p= 0,002). A 

grande maioria dos tumores apresentava integridade cutânea, entretanto, cabe ressaltar que 

100% (33/132) dos tumores que apresentavam ulcerações, neste estudo, eram malignos. Os 

tumores de crescimento rápido, aderentes, com grandes áreas de necrose, ulcerados ou 
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associados ao acometimento de planos cutâneos adjacentes, estão associados a pior 

prognóstico e menor tempo de sobrevida (LAGADIC E ESTRADA, 2000; CASSALI, 2002). 

A classificação histológica dos tumores mamários tem valor estabelecido pela sua 

importância em predizer o comportamento biológico do tumor (BOSTOCK, 1986). Cadelas 

que apresentaram diagnóstico benigno tinham uma média de idade de 7,5 anos, enquanto que 

a média de idade daquelas que apresentaram diagnóstico de tumor de mama maligno foi de 

10,09 anos (p< 0,001). Esses dados corroboram com alguns autores que indicam o surgimento 

das neoplasias mamárias benignas em cadelas com idade mais jovem (MacEWEN e 

WITHROW, 1989; PELETEIRO, 1994; CASSALI, 2000).  

A média de 50% de malignidade, bem como a relação de 7:3 entre tumores malignos e 

benignos citada por alguns autores (JOHNSTON, 1998; DALECK et al., 1998; MORISSON, 

1998; CASSALI, 2000; RUTTEMAN et al., 2001; QUEIROGA e LOPES, 2002; 

CAVALCANTI, 2006) foi significativamente menor do que a relatada nesse estudo.  A 

determinação do prognóstico de pacientes caninos com tumores de mama malignos é muito 

importante para a clínica, mas pode ser difícil, uma vez que o comportamento biológico 

desses tumores varia consideravelmente (CAVALCANTI, 2006). 

No presente estudo o carcinoma evoluindo em tumor misto benigno (CaTMB), foi o 

tipo histológico predominante,  a semelhança do que foi observado por CAVALCANTI 

(2006) em seus estudos. Entretanto, tal resultado difere da maioria dos trabalhos que apontam 

o tumor misto benigno como a neoplasia mamária mais freqüentemente observada em cadelas 

(MEULTEN, 2002). Cabe ainda ressaltar que a existência da utilização de várias 

classificações histológicas das lesões neoplásicas da glândula mamária de cadelas têm 

dificultado a comparação dos resultados entre os pesquisadores (MORRISSON, 1998; 

BENJAMIN et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2003). 
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Os CaTMB são tumores malignos focais, inseridos em neoplasias benignas e todos os 

subtipos de carcinomas (sólido, papilar, tubular, micropapilar e anaplásico), podem compor 

um CaTMB (CAVALCANTI, 2006). Bertagnolli e colaboradores (2005) demonstraram, por 

meio de análise imunoistoquimicas da proteína P63, descontinuidade focal da camada de 

células periductais/periacinares nos tumores mistos benignos. É possível que esta alteração 

represente a perda gradual de camadas mioepiteliais antes da invasão estromal ou uma maior 

susceptibilidade destes tumores para sofrerem transformação maligna, concordando com 

Moulton e Rosenblat (1970) que já evidenciavam que com o passar do tempo os tumores 

misto benignos sofriam transformações malignas e davam origem aos CaTMB (Figura 7). 

Todos os animais portadores de carcinossarcoma (6,1%) (Figura 8 e 9) e carcinoma 

inflamatório (5,3%) (Figura 10) vieram a óbito, apresentando metástase a distância e tempo 

médio de sobrevida igual a 60 dias, indicando o alto grau de malignidade desses tumores 

(CAVALCANTI e CASSALI, 2006). 
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FIGURA 7. Cadelas acometidas de tumores mamários A, B, C e D (setas). Em E, aspectos 

histológicos do tumor misto benigno presente em A, HE. 100x. Em F, aspectos histológicos 

do carcinoma evoluindo em tumor misto benigno presente em B, C e D, HE. 400x.  
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FIGURA 8. Cadela, SRD, nove anos de idade portadora de carcinossarcoma. A) aspecto geral 

do animal apresentando massa neoplásica na cadeia mamária direita medindo 22 x 11 cm, 

acometendo principalmente as glândulas torácicas; B) raio-x lateral do tórax revelando áreas 

radiopacas no parênquima pulmonar (seta), compatíveis com metástase; C) procedimento 

cirúrgico para mastectomia radical unilateral; D) aspecto morfológico da cadeia mamária 

excisada com  aumento de volume das glândulas mamárias torácicas; E e F) superfície de 

corte da massa tumoral; e G) visão histológica do carcinossarcoma, HE. 100x (detalhe 

mostrando proliferação maligna de componente epitelial e mesenquimal, HE. 400x) e H) 

formação de cartilagem e matriz mixóide atípica, HE. 100x (detalhe, cartilagem fortemente 

celularizada e condrócitos atípicos, HE. 400x).  
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FIGURA 9. Cadela, SRD, nove anos de idade portadora de carcinossarcoma. Achados de 

necropsia. A) infiltração neoplásica em tecido subcutâneo e musculatura superficial (detalhe, 

superfície de corte da massa); B) infiltração neoplásica em pulmões e pericárdio (setas) 

(detalhe, efusão pleural sanguinolenta); C) infiltração neoplásica na pleura costal (seta); D) 

infiltração neoplásica no miocárdio (seta); E) infiltração neoplásica no parênquima renal 

(seta); F, G e H) metástase viscerais correspondentes à microscopia  HE.100x. 
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FIGURA 10. Cadela, Cocker Spaniel, 11 anos de idade com carcinoma inflamatório. A) 

aspecto geral do animal; B) aspecto macroscópico do carcinoma inflamatório com ulceração 

central da mama abdominal caudal direita; C) raio-x lateral do tórax com presença de massa 

radiopaca circular em parênquima pulmonar (seta), compatível com metástase; D, E, F) 

achados de necropsia realizada 63 dias após diagnóstico clínico, múltiplas nodulações no 

parênquima: (D) esplênico (setas), (E) pulmonar (seta), e (F) renal (seta);  G) microscopia de 

carcinoma sólido associado a intensa reação inflamatória difusa HE. 100x. H) presença de 

êmbolos em linfático HE. 400x. 
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O alto índice de tumores malignos e avanço no estadio dos pacientes atendidos no Hospital 

Veterinário da UFBA sugerem uma demora na procura pelo atendimento médico veterinário 

que foi determinado por correlações estatisticamente significativas (p<0,05), principalmente 

entre a idade e variáveis que indicam piora no prognóstico da doença, e, também pelos fatores 

socioeconômicos dos proprietários correlacionados com essas variáveis 

(KARAYANNOPOULOU et al., 1990; OLIVEIRA et al., 2003).  

Com relação aos fatores socioeconômicos, o nível de escolaridade e a renda 

influenciaram na demora pela procura do serviço Médico Veterinário, indicada pela 

correlação positiva entre esses fatores e as variáveis tamanho, ulceração, diagnóstico e 

estadio. Nos 336 animais atendidos, 36,7% (18/49) daqueles pertencentes a ZIs de baixo nível 

de alfabetização apresentavam tumor ulcerado, enquanto que aqueles pertencentes as ZIs de 

alto nível de alfabetização apenas 15,9% (14/88) apresentavam ulceração. 64,8% (57/88) dos 

animais que apresentavam ulceração no tumor eram residentes das ZIs de renda média-baixa e 

baixa. Esses resultados indicam que ainda há necessidade de educação e informação sobre 

esse assunto, principalmente nos locais onde há menor índice de instrução e renda. 

 

3.5 Conclusão 

 

Os resultados obtidos nas condições experimentais do presente estudo permitem 

concluir que: 

- A freqüência de cadelas portadoras de neoplasia mamária atendidas no setor de 

clínica-crirúrgica do Hospital Veterinário da UFBA é considerada elevada 

- A faixa etária de maior acometimento foi de oito a 12 anos e os cães da raça Poodle e 

racialmente indefinidos (SRD) apresentaram maior incidência; 

- As cadelas estudadas não apresentaram diferenças relacionadas ao porte; 
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- A maioria dos animais eram alimentados com acréscimo de comida caseira e este 

fator apresentou correlação com a obesidade, a raça e com fatores sócio-econômicos 

relacionados aos proprietários; 

- Os fatores hormonais mais freqüentemente associados às neoplasias mamárias foram 

a pseudociese, seguida da utilização de progestágenos exógenos, fatores considerados 

predisponentes; 

- Foi observado maior frequência de tumores multicêntricos e múltiplos acometendo 

bilateralmente a cadeia mamária, predominantemente maiores que cinco centímetros e 

localizados nas mamas abdominal caudal e inguinais; 

- O estadio clínico III foi o mais observado 

- O índice de neoplasia mamária maligna foi elevado, com predominância do 

carcinoma evoluindo em tumor misto benigno, sugerindo, a necessidade da realização do 

diagnóstico precoce;  

- Todos os animais portadores de carcinoma inflamatório e carcinossarcoma 

apresentaram em média 60 dias de sobrevida e vários sítios de metástase; 

- A condição socioeconômica dos proprietários foi significativa no estadiamento 

clínico das neoplasias, demonstrada pela correlação positiva entre o baixo nível de 

alfabetização e a baixa renda familiar das Zonas de Informação (ZIs) dos proprietários com 

aumento da freqüência de tumores maiores que cinco centímetros e com ulceração. 
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RESUMO 

Os tumores mamários espontâneos representam a neoplasia mais freqüente em fêmeas 

caninas, abrangendo cerca de 25 a 50% de todas as neoplasias. A maioria dos trabalhos 

científicos citados na literatura restringe-se a dados epidemiológicos brutos da doença, sem 

mencionar a tendência da mesma em gerar agregados desses eventos num determinado espaço 

geográfico definido ou mesmo a ocorrência de taxas semelhantes em áreas próximas. A 

análise dos padrões pontuais origina-se quando a variável de interesse é estudada levando-se 

em conta a sua localização no espaço geográfico em estudo. O principal interesse dessa 

análise é saber se os eventos observados exibem completa aleatoriedade ou algum padrão 

sistemático de aglomeração de casos geograficamente limitados em concentração e tamanho, 

que inviabilize a possibilidade da ocorrência por acaso. Seguindo as informações obtidas 

através do atendimento de cadelas com neoplasia mamária no Setor de Clínica Cirúrgica do 

Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no período de 

janeiro de 2006 a abril de 2008, esse trabalho teve como objetivo a criação de mapas 

temáticos da distribuição espacial desses eventos e a identificação de clusters para a doença 

no município de Salvador, Bahia. Pela análise espacial de varredura, verificou-se que os casos 

de neoplasia mamária não estão homogeneamente distribuídos no município. Foram 

detectados dois aglomerados, o primário, abrangendo 67,3% dos casos estudados com maior 

verossimilhança, e estatisticamente significante (p< 0,001); e o secundário com apenas 3,0% 

das notificações e sem significado estatístico. Como o período de estudo foi de apenas 2,5 

anos, os resultados da análise retrospectiva espaço temporal não foram satisfatórios, apesar de 

apresentarem um aglomerado primário significante (p<0,001) com 28% dos casos registrados 

mailto:jutoribio@yahoo.com.br
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no ano de 2006. Levando-se em consideração a lacuna de informações na literatura para essa 

linha de estudo, acreditamos que esses resultados venham a ser bastante informativos, 

principalmente na elaboração de novos trabalhos, onde outras variáveis de caráter intrínseco e 

extrínseco ao animal terão que ser levadas em consideração, na tentativa de melhor explicar 

os resultados e, consequentemente, levando a formulação de planos educacionais direcionados 

para promover a saúde animal. 

 

Palavras-Chave: Análise Espacial de Varredura, Cluster, tumor de mama 

 

ABSTRACT 

The spontaneous mammary tumors represent the most frequent cancer in bitch, covering 

about 25 to 50% of all neoplasm. The majority of scientific papers cited in the literature is 

limited to epidemiological data not refined of the disease, without mentioning the trend of this 

disease in generating clusters of such events in a given geographical area or even the 

occurrence of similar charges in nearby areas. The analysis of the patterns point rise when the 

variable of interest is studied taking into account its geographic location in the area under 

study. The main interest of this analysis is whether the events observed complete randomness 

or display any systematic pattern of clustering of cases geographically limited in size and 

concentration, which prevent the possibility of the occurrence randomly. Following the 

obtained information through the care of bitches with mammary cancer in the Division of 

Surgical Clinic of the Hospital of Veterinary Medicine, Federal University of Bahia (UFBA), 

from January 2006 to April 2008, this work aimed to creation of thematic maps from the 

spatial distribution of these events and the identification of clusters for the disease in the city 

of Salvador, Bahia. The cases of mammary neoplasm are not homogeneously distributed in 

the municipality, it was found by the scanning spatial analysis. Were detected two clusters, 

the primary, covering 67.3% of the cases studied with the greatest likelihood, and statistically 

significant (p <0001), and the secondary with only 3.0% of notifications and not statistically 

significant. As the study period was only 2.5 years, the results of retrospective analysis space-

time were not satisfactory, but they had a primary cluster (p <0001) with 28% of cases 

recorded in 2006. Taking into consideration the gap of information in the literature for this 

line of study, we believe that these results will be very informative, especially in the 

development of new work, where other variables that are intrinsic and extrinsic to the animal 
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must be taken into consideration, trying to better explain the results and thus leading to 

formulation of plans to promote educational targeted animal health. 

 

Key-words: Scanning spatial analysis, clusters, mammary tumor 
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4.1 Introdução 

 

 Nos últimos anos, o estudo das interações homem-animal tem revelado que tais 

relações são componentes muito fortes e duradouros na vida de muitos proprietários de 

animais de companhia (LANE et al., 1998). Essa interação tem aumentado a preocupação 

com a sanidade animal e propiciado a prevenção e o diagnóstico precoce de muitas 

enfermidades. Tal fato tem contribuído para o desenvolvimento da oncologia veterinária, 

particularmente, para estudos sobre o tumor mamário canino que é a neoplasia mais freqüente 

em cadelas e também considerada modelo comparativo para o estudo do câncer de mama na 

mulher (SCHNEIDER, et al., 1969; PELETEIRO, 1994; CASSALI, 2000; MEUTEN, 2002). 

A maioria dos estudos sobre o câncer mamário em cadelas tem como base a analise 

isolada qualitativa e ou quantitativa dos dados epidemiológicos sem a proposição de estudá-lo 

como um fenômeno de massa, que possa vir estar relacionado ao espaço geográfico em que se 

configura, onde elementos extrínsecos e intrínsecos ao animal seriam observados num único 

contexto. Os modelos estatísticos de uso corrente em epidemiologia (análise de dados brutos) 

assumem que as observações são independentes, fato raramente observado no contexto 

espacial.  

 Agora, com o desenvolvimento das tecnologias computacionais, um novo enfoque 

tem sido dado a epidemiologia das doenças, permitindo o seu estudo espaço-temporal através 

da integração de um número ilimitado de informações, com seus mais variados atributos 

(BARCELLOS e RAMALHO, 2002; GURGEL, 2003; BAVIA, 2006).  

A estatística espacial surge em oposição aos modelos estatísticos comuns nos estudos 

de saúde, envolvendo técnicas que permitem modelar fenômenos cuja distribuição é afetada 

pela localização geográfica ou pela relação com vizinhança. Esta análise é constituída por um 

grupo de procedimentos interligados cujo propósito é a detecção e localização de aglomerados 
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(clusters), baseando-se no método de máxima verossimilhança (DRUCK et al., 2004; 

GOODCHILD e HAINING, 2004; FOOK, 2005). O aglomerado pode ser conceituado como 

um grupo de ocorrências limitado geograficamente em concentração e tamanho, de risco 

distinto (baixo ou elevado), de modo que seja improvável a hipótese de sua ocorrência como 

mero acaso (WERNECK e STRUCHINER, 1997; LAWSON e KULLDORFF, 1999).  

Assim, o método não fornece somente o aglomerado mais verossímil ou primário, mas 

também os aglomerados secundários, formados para todas as áreas onde se rejeita a hipótese 

nula.  

O nosso principal interesse na análise pontual ou análise espacial de padrões pontuais 

é saber se os eventos observados exibem completa aleatoriedade ou algum padrão sistemático 

de ocorrência geograficamente limitado em tamanho e concentração de maneira que seja 

improvável a sua ocorrência por acaso 

Como a agregação espacial de doenças pode ser atribuída a fatores socioeconômicos, 

demográficos, ambientais, genéticos, culturais, etc. superpostos geograficamente ao padrão de 

ocorrência observado, os estudos de aglomerados são de extrema importância para a 

identificação de áreas de risco e, consequentemente, para auxiliar na implantação de 

programas educacionais direcionados que venham a contribuir de maneira satisfatória para 

saúde animal. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo a criação de mapas temáticos da distribuição 

espacial dos registros de neoplasia mamária em cadelas, diagnosticadas no Setor de Clínica 

Cirúrgica do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no 

período de janeiro de 2006 a abril de 2008 e a identificação de clusters para a doença no 

município de Salvador, Bahia. 
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4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Área de Estudo 

 

A cidade de Salvador está localizada no Estado da Bahia, região Nordeste do Brasil, 

situada na latitude -12º58'16'' e na longitude 38º30'39''. A superfície do Município é de 706,8 

km², com altitude de 8m em relação ao nível do mar (IBGE, 2000). 

 Para a composição da base cartográfica foi utilizada a malha de Zona de Informação 

(ZI), no total de 93, que é uma setorização adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em virtude da inexistência de um limite formal para a unidade de bairros 

na cidade de Salvador.  

A ZI é proveniente do agrupamento de setores censitários, que baseia-se nos limites 

físicos identificáveis em campo, respeitando-se os limites da divisão político-administrativa, 

da área urbana e rural legal e de outras estruturas do território, além de um número de 

domicílios adequado à operação (IBGE 2003). As informações cartográficas foram 

digitalizadas em escala original de 1:2.000, obedecendo à projeção Universal Transversa 

Mercator (UTM), Zona 24S (Figura 11). 
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Figura 11: Área de Estudo – Zonas de Informações do Município de Salvador, Bahia 

 

 

4.2.2 Dados Epidemiológicos 

 

Para a composição do banco de dados epidemiológicos utilizou-se as seguintes 

informações: casos de neoplasias mamárias em cadelas, diagnosticadas clinicamente pelo 

Setor de Clínica Cirúrgica do Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), no período de janeiro de 2006 a abril de 2008; raça; idade; condição corporal; 

tipo de alimentação; administração de contraceptivos; número de mamas acometidas, 

tamanho do tumor; presença de ulceração no tumor e diagnóstico do tumor dos animais 

acometidos. Foram também incorporados dados socioeconômicos dos proprietários (renda e 

escolaridade) e a população de cadelas por ZI, estimada em 50% da população canina total, 

cujo cálculo baseia-se em 12,5% da população humana total/ano (DIS/SESAB, 2008; IBGE, 
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2000). A opção por 50% da população canina estudada tem como base a inexistência de um 

censo domiciliar canino reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).  

Os endereços dos casos diagnosticados foram georreferenciados através de Global 

Position System (GPS). As coordenadas foram medidas em Sistema de Projeção UTM, datum 

SAD69 (South América 1969). 

 

4.2.3. Análise Estatística Espacial (SaTScan) 

 

Para detecção dos aglomerados ou clusters, no referido estudo, foi utilizado o teste 

estatístico do tipo genérico, que inicialmente testa a hipótese da inexistência de aglomerado 

de risco da doença na área sob estudo, contra a hipótese alternativa da existência de algum 

aglomerado na área sem especificar, entretanto, onde poderia estar o tal aglomerado, de forma 

que seja improvável sua ocorrência ao acaso (LAWSON e KULLDORFF, 1999; 

ASSUNÇÃO, 2001; PELLEGRINI, 2002).  

Para execução do teste estatístico de varredura espacial, adotou-se software 

SaTScan™ versão 7.0, idealizado por Kulldorff e Nagarwalla (1995) e disponibilizado 

gratuitamente na internet (http:\\www.satscan.org), sendo selecionadas as variáveis: 

população canina por ZI/ano, número de casos por ZI/ano e coordenadas dos centróides das 

ZIs, calculadas através do software ArcGIS 9.2.  

O SaTScan foi configurado para realizar as análises puramente espacial (quando os 

casos ocorrem em uma mesma região ou espaço) e espaço-temporal (quando existe 

proximidade espacial e temporal simultânea entre os casos); utilizar o intervalo de tempo 

anual; obedecer ao modelo de distribuição de Poisson (indicado para estimar a probabilidade 

de distribuição quando o numero de casos/óbitos é substancialmente menor que a população 

http://www.satscan.org)
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sob o risco), considerar cluster de 50% da população canina sob risco de adoecer, conforme 

recomendação (KULLDORF, 2003; PFEIFFER, 2004), e submeter cada um destes a 

replicação de Monte Carlo de 999 vezes.  

 

4.3 Resultados 

 

No período de janeiro de 2006 a abril de 2008, foram diagnosticadas clinicamente 336 

cadelas portadoras de tumores mamários, no total de 2.204 animais atendidos. Dentre os 

animais acompanhados, 132 foram submetidos à biopsia excisional para diagnóstico 

histopatológico. As raças mais acometidas foram Poodle, Sem Raça Definida (SRD) e Pastor 

Alemão e a faixa-etária de oito a 12 anos.  

Foram detectados, através do modelo matemático do SaTScan, aglomerados de casos 

denominados de primários e secundários, onde apenas os primários apresentaram-se 

estatisticamente significantes (p<0,001).    

Com base no relatório gerado pela análise de varredura Puramente Espacial, a 

população total estimada foi de 178.889 fêmeas caninas e a proporção anual de casos foi de 

62,6/100.000 animais. Foram detectados dois aglomerados contendo 70,2% (236/336) das 

notificações, com raio de abrangência de 5,7 Km no primário e 1,8 Km no secundário (Figura 

12).  
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Figura 12: Detecção de Cluster para Neoplasia Mamária em Cadelas, através da 
Análise de Varredura Puramente Espacial, no Município de Salvador, 
Bahia, Brasil (2006 – 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro aglomerado classificado como o mais verossímil (ou primário), englobou 

42 ZIs na região sudoeste do Município (01 – Barra; 02 – Morro do Gato/Ipiranga/Apipema; 

03 – Ondina/Campus Universitário; 04 – Alto da Sereia/Vila Matos; 04A – Parque Cruz 

Aguiar; 05 – Largo da Mariquita/Avenida Amaralina; 06 – Vale da Pedrinhas; 07 – Nordeste 

de Amaralina; 08 – Pituba/Parque Júlio César; 09 – Vitória; 10 – Graça; 11 - Alto das 

Pombas/Federação; 12 – Engenho Velho da Federação; 13 – Horto Florestal/Candeal; 14 – 

Canela; 15 – São Pedro; 15A – Forte de São Pedro; 15B – Campo da Pólvora; 16 – Garcia; 17 

– Tororó/Fonte Nova; 17A – Barris; 18 – Engenho Velho de Brotas; 19 – Acupe de 

Brotas/Daniel Lisboa; 20 – Campinas de Brotas; 21 – Itaigara/Caminho das Árvores; 21A – 

Avenida Tancredo Neves; 22 – Stiep/Armação; 23A – Comércio; 24 – Praça 

Municipal/Centro; 24A – Pilar/Pelourinho; 24C – Baixa dos Sapateiros; 24D – Santo 
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Antônio; 24E – Ladeira de Santana; 25 – Nazaré/Saúde; 26 – Matatu/Santo Agostinho; 27 – 

Cosme de Farias; 28 – Luiz Anselmo/Vila Laura; 29 – Cabula; 30 – Pernambués; 32 – 

Barbalho/Lapinha; 33 – Caixa d`água; 34 – Quintas/Cidade Nova), com população canina 

estimada de 56.729 cadelas, risco relativo de 4,42 e proporção anual de casos de 

132,8/100.000 animais. No referido cluster foram registrados 226 casos, esperando-se sob a 

hipótese nula, aproximadamente 106 casos, numa relação entre casos esperados e observados 

de 2,12.  

Ao se analisar as ZIs pertencentes ao cluster primário, verificou-se que o risco relativo 

variou de 0,00 nas ZIs 17A, 21A, 23A, 24A, 24C e 24E a 6,93 na ZI 04A (Figura 13). Quanto 

as características socioeconômicas dessas ZIs percebe-se que 87,30% da população residente 

é alfabetizada; 22,15% têm renda entre 0 e 1 salário mínimo; 22,58% têm renda entre 1 e 3 

salários mínimos; 28,82% têm renda entre 3 e 10 salários mínimos e 24,98% apresentam 

renda maior que 10 salários mínimos. Quanto as características dos animais atendidos 

observou-se que 63,27% das cadelas apresentavam condição corporal normal; 59,29% eram 

alimentadas com acréscimo de comida caseira; 9,29% eram medicadas com contraceptivos; 

28,32% apresentavam mais de cinco mamas acometidas; 42,92% com tumores maiores que 

5cm; 22,12% com ulceração; 39,82% dos diagnósticos foram de tumor maligno; 55,75% não 

possuíam diagnóstico pois não retornaram para dar continuidade ao tratamento (Figura 4).  

Em relação ao aglomerado secundário, não se observou diferença estatística 

significativa (p=0,708), sendo formado por apenas 03 ZIs (31A – Bolandeira; 37 – Pituaçu; 

37A – Imbuí) envolvendo uma população estimada de 2.122 animais, taxa de risco de 2,56 e 

proporção de 157casos/ano por 100.000 cães. Para esse cluster o número de casos esperados 

foi de aproximadamente 04, porém foram observados 10 casos, com relação entre casos 

observados e esperados de 2,51. Entre as ZIs, o risco relativo variou entre 1,48 (31A) a 3,14 

(37A) (Figura 3). Ao se analisar as características socioeconômicas percebe-se que 85,26% da 



 76

população residente é alfabetizada; 20,48% têm renda entre 0 e 1 salário mínimo; 24,96% têm 

renda entre 1 e 3 salários mínimos; 28,18% têm renda entre 3 e 10 salários mínimos e 24,91% 

apresentam renda maior que 10 salários mínimos. Foi observado que 70% dos animais 

apresentaram condição corporal normal; 60% eram alimentadas com acréscimo de comida 

caseira; a nenhum deles eram administrados contraceptivos; 50% destes animais apresentaram 

mais de 5 mamas acometidas; 60% dos tumores apresentaram tamanho maior que 5cm; 50% 

de ulceração nos tumores; 20% diagnóstico de tumor maligno 80% não possuíam diagnóstico 

pois não retornaram para continuidade do tratamento (Figura 14).  

 

Figura 13: Visualização em Terceira Dimensão do Risco Relativo por ZI da Análise 
Puramente Espacial no Município de Salvador, Bahia, Brasil. 
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Figura 14: Características dos Animais Pertencentes aos Clusters Primários e 

Secundários da Análise Puramente Espacial no Município de 
Salvador, Bahia, Brasil. 

 

Pela análise estatística de varredura Retrospectiva Espaço-Temporal, para detecção de 

clusters da doença, os resultados mostraram-se idênticos aos da análise puramente espacial, 

no que se refere ao período de estudo, população canina estimada, número de casos e taxa de 

risco anual. Foram detectados 02 aglomerados de risco, com 29,5% dos casos (99/336), com 

raio de abrangência de 5,3 Km no primário e 2,6 Km no secundário (Figura 15).  
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Figura 15: Detecção de Cluster de Risco para Neoplasia Mamária em Cadelas, 
através da Análise de Varredura Retrospectiva Espaço-Temporal, no 
Município de Salvador, Bahia, Brasil (2006 – 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aglomerado de maior verossimilhança foi detectado apenas no ano de 2006, 

englobando uma população de 49.945 fêmeas caninas e 36 ZIs (01; 02; 03; 04; 04A; 05; 06; 

07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15A; 15B; 16;17; 17A; 18; 19; 20; 21; 21A; 22; 24; 24C; 

24E; 25; 26; 27; 28; 29; 30), sendo a proporção de casos por ano em cadelas em torno de 

197/100.000 animais. Eram esperados para o referido aglomerado aproximadamente 30 casos 

de neoplasia, no entanto, foram registrados 94, numa relação entre observados e esperados de 

3,15. O risco relativo detectado para o cluster foi de 3,98, e entre as ZIs foi observado a 

variação de valores entre 0,000 (15A, 15B, 17, 17A, 21A, 24, 24C, 24E) a 10,85 (4A), como 

mostra a Figura 16. 
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O segundo cluster, classificado como secundário, foi composto por 02 ZIs (37 e 46 – 

Bonfim/Ribeira) em 2007, com proporção anual de casos de 312,3/100.000 animais e risco 

relativo de 5,05, resultado esse sem significancia estatistica (p=0,752). Nesse conglomerado, 

ocorreram 1,4% dos casos (05/336) num contingente populacional de 1.592 caninos, sendo 

esperados para a área somente 01 caso, numa relação entre observados e esperados de 4,99 

(Figura 15).  

 
Figura 16: Visualização em Terceira Dimensão do Risco Relativo por ZI da Análise 

Retrospectiva Espaço-Temporal no Município de Salvador, Bahia, Brasil. 
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4.4 Discussão 

   

 A alta prevalência das neoplasias observadas nos animais de companhia está 

intimamente relacionada com a maior longevidade e também pela maior freqüência de 

diagnóstico (PELETEIRO, 1994; MORRISON, 1998; WITHROW, 2001; DE NARDI et al., 

2002; DAGLI, 2008).   

Os achados, relativos à idade dos animais corrobora com a maioria dos estudos que 

indicam uma maior susceptibilidade entre nove e 11 anos, com rara ocorrência de neoplasia 

mamária em cães com idade inferior a dois anos (BENJAMIN et al., 1999; RUTTEMAN et 

al., 2001; CASSALI, 2002; DE NARDI, et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2003; PIRES e 

PIRES, 2003; CAVALCANTI, 2006; FURIAN et al., 2007). Existem estudos sobre o 

prognóstico de mulheres com câncer de mama, que depõe desfavoravelmente àquelas com 

idade inferior a 30 anos e superior a 60 anos (HOST e LUND, 1986), todavia, ainda não foi 

demonstrado na pesquisa veterinária, estudos que apontem diferenças consistentes no 

prognóstico dos animais, com base na idade ao diagnóstico da doença (PHILIBERT et al., 

2003). 

Peleteiro (1994), Cassali (2002) e Cavalcanti (2006) demonstraram que não existe 

predisposição racial, ainda que os tumores de mama sejam mais freqüentemente 

diagnosticados em algumas raças. Entretanto, Meulten (2002), relaciona a raça Poodle como 

uma das raças que apresenta predisposição genética para o desenvolvimento de neoplasias 

mamárias. Acreditamos que a alta incidência em Poodles pode estar associada ao maior 

número de animais com esse padrão racial ou a existência de várias linhagens e cruzamentos. 

Da mesma forma, a elevada incidência em cadelas sem raça definida (SRD) pode estar 

associada ao fato desses animais representarem a maior parte da população canina no Brasil 

(FONSECA, 1999; HATAKA, 2004). 
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Similarmente a espécie humana, fatores socioeconômicos, atualmente ainda pouco 

estudados em medicina veterinária, interferem sobremaneira no diagnóstico e prognóstico do 

tumor de mama das cadelas, que apresentam uma grande diversidade morfológica e são 

predominantemente de caráter maligno, reflexo da procura tardia à assistência Médico 

Veterinária (SCHENEIDER, 1969; PELETEIRO, 1994; CASSALI, 2000; MEUTEN, 2002). 

Até o momento, o diagnóstico precoce do câncer de mama tem se mostrado a principal 

ferramenta disponível em escala populacional para o combate a essa doença, conseguindo 

alterar favoravelmente sua história natural. Além de reduzir a mortalidade pelo câncer, um 

diagnóstico em fase inicial, possibilita tratamentos menos agressivos e menores seqüelas 

físicas (KARAYANNOPOULO et al., 1990; BERTAGNOLLI et al., 2005; SCLOWITZ et 

al., 2005). 

No campo de ação da saúde, o Sistema de Informações Geográficas (SIG) associado a 

testes estatísticos focados, como a análise espacial de varredura, têm sido utilizados 

frequentemente, pois permitem observar a distribuição geográfica da doença no decorrer do 

tempo, seu deslocamento, índices de morbidade e modelagem de risco através da manipulação 

do banco de dados epidemiológico (LAWSON e KULLDORFF, 1999; ASSUNCAO, 2001; 

CRONER e BROOME apud APARICIO, 2001).  

O teste estatístico para detecção clusters idealizado por KULLDORF & 

NAGARWALLA (1995), fundamenta-se na razão de verossimilhança entre as áreas. De 

acordo com a razão da máxima verossimilhança, o aglomerado primário detectado pela 

análise puramente espacial, foi considerado o de maior risco para a neoplasia mamária em 

cadelas. O risco relativo calculado nesse cluster foi aproximadamente 05 vezes maior que nas 

demais áreas. Apesar do grande número de casos registrados, 67,3% (226/336), acredita-se 

que esse percentual seja ainda mais elevado, uma vez que nem todos os proprietários por 
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razões diversas, levam seus animais para atendimento médico-veterinário e na maioria das 

vezes quando o fazem o prognóstico é de reservado a ruim.  

Observa-se que as Zonas de Informações pertencentes ao cluster primário, 

circunscrevem de certa forma, áreas próximas ou contíguas ao Hospital de Medicina 

Veterinária da UFBA, com distâncias de 5,7 Km a partir do centróide do referido cluster, o 

que de certo modo facilita o acesso ao serviço. Este raio corrobora com estudos internos não 

publicados, que indicam que a maioria dos proprietários procuram o serviço Médico 

Veterinário com a distância máxima de 5 Km de suas residências. 

Algumas ZIs que foram inseridas no cluster primário, não apresentaram casos da 

patologia, porém foram consideradas na análise, em virtude do princípio de Tobler (1970) o 

qual diz que “todas as coisas se parecem mais próximas se parecem mais que coisas mais 

distantes”.  

As características socioeconômicas observadas nos clusters primários e secundários 

foram muito semelhantes, no entanto, é importante ressaltar que a capital soteropolitana 

possui características bem heterogêneas, sendo possível encontrar numa mesma ZI grande 

discrepância demográfica e socioeconômica entre a população residente. 

A maioria das cadelas avaliadas tanto no cluster primário quanto no secundário 

apresentaram condição corporal dentro da normalidade sugerindo, a priori, pouca influência 

desta variável no desenvolvimento tumoral, porém, a comida caseira acrescentada na dieta 

pode ter propiciado a evolução dessas neoplasias, corroborando com estudos de alguns 

autores que relatam a existência de correlação positiva entre a alimentação caseira, 

principalmente no que se refere à alta ingestão de carnes bovinas, suínas e gordura animal, e o 

desenvolvimento tumoral em cadelas (PELETEIRO, 1994; PEREZ-ALENZA et al., 1997; 

SORENMO et al., 2000; SIRIVAIDYAPONG, 2003; MOORE, 2006).   
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Na análise Retrospectiva Espaço-Temporal dos casos de neoplasia canina, esperava-se 

que o programa estatístico detectasse clusters em todos os anos de estudo, entretanto a maior 

morbidade registrada nos anos de 2006 e 2007 mascarou a formação dos possíveis clusters. 

Como o período de estudo foi relativamente curto, esta análise praticamente coincidiu com a 

Análise Puramente Espacial. 

Ao se analisar as variáveis socioeconômicas da área e as características dos animais 

atendidos, pode-se perceber que são muito semelhantes àquelas descritas na análise 

puramente espacial pois 85,7% (36/42) das ZIs que compuseram o aglomerado de risco, 

coincidiram em sua totalidade com as ZIs selecionadas pela análise Puramente Espacial.  

 

4.5 Conclusão 

 

Os resultados obtidos nas condições experimentais do presente estudo permitem 

concluir que: 

A estatística espacial de varredura através do SatScan propiciou a identificação de 

aglomerados primários e secundários para neoplasia mamária em cadelas atendidas pelo Setor 

de Clínica Cirúrgica do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA, no período de janeiro de 

2006 a abril de 2008. 

5 Km foi a distância aproximada percorrida pelo proprietário do cão até o Hospital de 

Medicina Veterinária da UFBA. 

Uma vez que o período de estudo foi relativamente curto, a Análise Retrospectiva 

Espaço-Temporal praticamente coincidiu com a Análise Puramente Espacial. 

A ocorrência de neoplasia mamária na área estudada mostrou ser independe das 

condições de renda e escolaridade dos proprietários dos animais. 
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Com base nesse trabalho pioneiro no Estado, abrem-se perspectivas para futuras 

análises através do SatScan, inserindo no modelo matemático outras co-variáveis que atuando 

como fatores de risco para a neoplasia mamária canina, poderão explicar melhor a ocorrência 

dos aglomerados primários e secundários da doença na área estudada. 

Um importante ajuste a se implementar no tratamento é a escolha da unidade de 

análise. A Zona de Informação é uma entidade muito variável em termo de área, forma, 

densidade populacional, condições socioeconômicas, o que acaba por criar distorções nos 

resultados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das características clínicas e histopatológicas das neoplasias mamárias 

avaliadas neste estudo, observou-se uma alta prevalência dos carcinomas evoluindo em 

tumores mistos benignos. Por serem estes tumores malignos focais inseridos em neoplasias 

benignas sugerem que, quanto mais precoce o diagnóstico, mais favorável será o prognóstico. 

Estes resultados associados à influência dos fatores sócio-econômicos detectados no 

âmago de pesquisa, refletem a procura tardia da assistência Medica Veterinária decorrente, 

em parte, do desconhecimento e da baixa renda dos proprietários, residentes em 

conglomerados clusters de maior risco.  Desta forma, é vigente a necessidade de educar a 

população quanto à prevenção e detecção da neoplasia mamária nas cadelas buscando o 

diagnóstico precoce e a terapêutica adequada. 
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Anexo 1 FICHA CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CADELAS COM NEOPLASIAS 
MAMÁRIAS 

 
RG:_______________________ RG projeto:___________________ Data:_______________________ 

Histo:________________ Cito:___________________ Raio-X:______________________ 

Proprietário:________________________________________________ Telefone:____________________ 

Endereço:______________________________________________________________________________ 

Nome: ____________________________       Espécie:__________________ Raça:__________________ 

Sexo:        Macho         Fêmea Pelagem:_______________________ Cor:___________________ 

Idade:__________________ Porte:           Pequeno (até 35cm) Peso:_______________________ 

FC:___________    FR:____________              Médio (36-46cm) Condição corporal:             Magro  

Mucosas:_______________   TPC:______        Grande (acima 46cm)                       Normal 

Alimentação:       Ração          Comida caseira          Ração + Comida caseira                      Obeso 

Ambiente:_______________________________________________________________________________ 

Antecedentes genéticos:___________________________________________________________________ 

Vacinação: Anti-rábica      Sim       Não Quando/Qual:__________________________________________ 

 Outras       Sim       Não  Quando/Qual:__________________________________________ 

Vermifugação:       Sim       Não   Quando/Qual:__________________________________________ 

Doenças anteriores e atuais:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tomando medicamento:        Sim         Não Qual/Tempo:________________________________________ 

Anticoncepcional:       Sim        Não      Quanto/Qual:_______________________ Última data:__________ 

Cio Regular:       Sim          Não     Último (data):____________________ 

Castrada:          Sim       Não     Idade:__________________________ 

Pseudo-gestação:         Regulares           Intermitentes           Não 

Partos:          Sim       Não     Quantos:__________________________ Último:_____________ 

Aborto:         Sim       Não     Quantos:__________________________ Último:_____________ 

Já cruzou e não emprenhou:         Sim       Não 

Secreção vaginal:      Sim       Não    Quando/Intensidade:_______________________________________ 

Características do(s) tumor(s): 

     Integra             Ulcerada          Cística 
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Mamas acometidas: (Esquema) 

 

Marcar com um X o tamanho correspondente: 

M1D - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm                                              M1E - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm          

M2D - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm                                              M2E - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm          

M3D - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm                                              M3E - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm            

M4D - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm                                              M4E - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm          

M5D - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm                                              M5E - <= 3cm     ;>3-5cm     ; >5cm         

Outro local: .......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Consistência: ...................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

Secreção: Sim         Não      ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Edema de membros: Sim      Qual(is)? ..................................................................................................... Não 

Linfonodos infartados: Sim      Qual(is)? ..................................................................................................... Não 

ESQ DIR 



 111

Anexo 2. Estadiamento clínico (TNM) dos carcinomas de mama da cadela (Owen,1980). 
 
Tumor Primário (T)  

T0 - Tumor não detectável 

T1 - Tumor < 3 cm  

T2 - Tumor de 3 – 5 cm 

T3 - Tumor > 5 cm 

T4 - Tumor de qualquer tamanho (Carcinoma inflamatório) 

Linfonodos Regionais (N) 

N0 - Sem evidência de linfonodo regional (axilares ou inguinais) 

N1 - Linfonodo Ipslateral envolvido 

N2 - Linfonodos bilaterais envolvidos 

Metástases à Distância (M) 

M0 - Sem evidência de metástase distante 

M1 - Metástase distante incluindo linfonodos não-regionais 

 
 
 
Estadiamento da OMS modificado para tumores mamários da cadela  
Estadiamento T N M 

Estádio I T1 N0 M0 
Estádio II T2 N0 M0 
Estádio III T3 N0 M0 
Estádio IV T1; T2; T3 N1 M1 
Estadio V T1; T2; T3 N0 ; N1 M1 

T- Tamanho do tumor primário; N – Linfonodo; M – Metástase  
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                                     _____________________________ 
 
                         SaTScan v7.0.3 
                 _____________________________ 
 
 
Program run on: Fri Aug 15 21:08:51 2008 
 
Purely Spatial analysis 
scanning for clusters with high rates 
using the Poisson model. 
________________________________________________________________ 
 
SUMMARY OF DATA 
 
Study period.............: 2006/1/1 - 2008/12/31 
Number of locations......: 93 
Total population.........: 178889 
Total number of cases....: 336 
Annual cases / 100000....: 62.6 
________________________________________________________________ 
 
MOST LIKELY CLUSTER 
 
1.Location IDs included.: 004A, 004, 005, 013, 007, 012, 006, 
                          003, 019, 011, 018, 008, 020, 027, 
                          002, 016, 017, 010, 017A, 021, 014, 
                          028, 015B, 026, 015A, 015, 024E, 001, 
                          025, 009, 024, 024C, 023A, 021A, 024A, 
                          024D, 034, 032, 030, 029, 022, 033 
  Coordinates / radius..: (555363,8.56187e+06) / 5712.45 
  Population............: 56729 
  Number of cases.......: 226 
  Expected cases........: 106.55 
  Annual cases / 100000.: 132.8 
  Observed / expected...: 2.121 
  Relative risk.........: 4.424 
  Log likelihood ratio..: 89.057882 
  Monte Carlo rank......: 1/1000 
  P-value...............: 0.001 
 
SECONDARY CLUSTERS 
 
2.Location IDs included.: 037, 031A, 037A 
  Coordinates / radius..: (563227,8.56727e+06) / 1827.05 
  Population............: 2122 
  Number of cases.......: 10 
  Expected cases........: 3.99 
  Annual cases / 100000.: 157.0 
  Observed / expected...: 2.509 
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  Relative risk.........: 2.555 
  Log likelihood ratio..: 3.238356 
  Monte Carlo rank......: 716/1000 
  P-value...............: 0.716 
________________________________________________________________ 
 
PARAMETER SETTINGS 
 
Input 
----- 
  Case File          : C:\JULIA\SatScan\Casos (15).cas 
  Population File    : C:\JULIA\SatScan\Populacao (9).pop 
  Coordinates File   : C:\JULIA\SatScan\Coordenada (9).geo 
 
  Time Precision     : Year 
  Start Date         : 2006/1/1 
  End Date           : 2008/12/31 
  Coordinates        : Cartesian 
 
Analysis 
-------- 
  Type of Analysis         : Purely Spatial 
  Probability Model        : Poisson 
  Scan for Areas with      : High Rates 
 
  Number of Replications   : 999 
 
Output 
------ 
  Results File          : C:\JULIA\SatScan\50popcanfemespacial.txt 
  Cluster File          : C:\JULIA\SatScan\50popcanfemespacial.col.dbf 
  Cluster Case File     : C:\JULIA\SatScan\50popcanfemespacial.cci.dbf 
  Location File         : C:\JULIA\SatScan\50popcanfemespacial.gis.dbf 
  Relative Risks File   : C:\JULIA\SatScan\50popcanfemespacial.rr.dbf 
  Simulated LLRs File   : C:\JULIA\SatScan\50popcanfemespacial.llr.dbf 
 
Data Checking 
------------- 
  Study Period Check             : Check to ensure that cases and 
 controls are within the Study Period. 
  Geographical Coordinates Check : Check to ensure that all locations 
 in the case, control 
                                   and population files are present in 
 the coordinates file. 
 
Neighbors File 
-------------- 
  Use Neighbors File : No 
 
Spatial Window 
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-------------- 
  Maximum Spatial Cluster Size          : 50% of population at risk 
  Window Shape                          : Circular 
 
Inference 
--------- 
  Early Termination             : No 
  Report Critical Values        : No 
  Iterative Scan                : No 
 
Clusters Reported 
----------------- 
  Criteria for Reporting Secondary Clusters : No Geographical Overlap 
 
Run Options 
----------- 
  Processer Usage     : All Available Proccessors 
  Logging Analysis    : Yes 
  Suppress Warnings   : No 
________________________________________________________________ 
 
Program completed  : Fri Aug 15 21:08:55 2008 
Total Running Time : 4 seconds 
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                                     _____________________________ 
 
                         SaTScan v7.0.3 
                 _____________________________ 
 
 
Program run on: Fri Aug 15 21:03:07 2008 
 
Retrospective Space-Time analysis 
scanning for clusters with high rates 
using the Poisson model. 
________________________________________________________________ 
 
SUMMARY OF DATA 
 
Study period.............: 2006/1/1 - 2008/12/31 
Number of locations......: 93 
Total population.........: 178889 
Total number of cases....: 336 
Annual cases / 100000....: 62.6 
________________________________________________________________ 
 
MOST LIKELY CLUSTER 
 
1.Location IDs included.: 005, 006, 007, 004A, 013, 004, 008, 
                          012, 019, 003, 020, 021, 018, 027, 
                          011, 002, 016, 028, 017, 021A, 010, 
                          017A, 026, 015B, 022, 014, 030, 025, 
                          024E, 015, 015A, 001, 024C, 009, 024, 
                          029 
  Coordinates / radius..: (556334,8.56146e+06) / 5342.59 
  Time frame............: 2006/1/1 - 2006/12/31 
  Population............: 49945 
  Number of cases.......: 94 
  Expected cases........: 29.87 
  Annual cases / 100000.: 197.0 
  Observed / expected...: 3.147 
  Relative risk.........: 3.981 
  Log likelihood ratio..: 50.883233 
  Monte Carlo rank......: 1/1000 
  P-value...............: 0.001 
 
SECONDARY CLUSTERS 
 
2.Location IDs included.: 046, 037 
  Coordinates / radius..: (565388,8.56876e+06) / 2624.89 
  Time frame............: 2007/1/1 - 2007/12/31 
  Population............: 1592 
  Number of cases.......: 5 
  Expected cases........: 1.00 
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  Annual cases / 100000.: 312.3 
  Observed / expected...: 4.990 
  Relative risk.........: 5.050 
  Log likelihood ratio..: 4.062758 
  Monte Carlo rank......: 758/1000 
  P-value...............: 0.758 
________________________________________________________________ 
 
PARAMETER SETTINGS 
 
Input 
----- 
  Case File          : C:\JULIA\SatScan\Casos (14).cas 
  Population File    : C:\JULIA\SatScan\Populacao (8).pop 
  Coordinates File   : C:\JULIA\SatScan\Coordenada (8).geo 
 
  Time Precision     : Year 
  Start Date         : 2006/1/1 
  End Date           : 2008/12/31 
  Coordinates        : Cartesian 
 
Analysis 
-------- 
  Type of Analysis         : Retrospective Space-Time 
  Probability Model        : Poisson 
  Scan for Areas with      : High Rates 
 
  Time Aggregation Units   : Year 
  Time Aggregation Length  : 1 
 
  Number of Replications   : 999 
 
Output 
------ 
  Results File          : C:\JULIA\SatScan\50popcanesptempo.txt 
  Cluster File          : C:\JULIA\SatScan\50popcanesptempo.col.dbf 
  Cluster Case File     : C:\JULIA\SatScan\50popcanesptempo.cci.dbf 
  Location File         : C:\JULIA\SatScan\50popcanesptempo.gis.dbf 
  Relative Risks File   : C:\JULIA\SatScan\50popcanesptempo.rr.dbf 
  Simulated LLRs File   : C:\JULIA\SatScan\50popcanesptempo.llr.dbf 
 
Data Checking 
------------- 
  Study Period Check             : Check to ensure that cases and 
 controls are within the Study Period. 
  Geographical Coordinates Check : Check to ensure that all locations 
 in the case, control 
                                   and population files are present in 
 the coordinates file. 
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Neighbors File 
-------------- 
  Use Neighbors File : No 
 
Spatial Window 
-------------- 
  Maximum Spatial Cluster Size          : 50% of population at risk 
  Include Purely Temporal Clusters      : No 
  Window Shape                          : Circular 
 
Temporal Window 
--------------- 
  Maximum Temporal Cluster Size         : 50% of study period 
  Include Purely Spatial Clusters       : No 
 
Space And Time Adjustments 
-------------------------- 
  Temporal Adjustment : None 
  Spatial Adjustment  : None 
 
Inference 
--------- 
  Early Termination             : No 
  Report Critical Values        : No 
  Iterative Scan                : No 
 
Clusters Reported 
----------------- 
  Criteria for Reporting Secondary Clusters : No Geographical Overlap 
 
Run Options 
----------- 
  Processer Usage     : All Available Proccessors 
  Logging Analysis    : Yes 
  Suppress Warnings   : No 
________________________________________________________________ 
 
Program completed  : Fri Aug 15 21:03:12 2008 
Total Running Time : 5 seconds 

 


