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ABORDAGENS CLÍNICA E CIRÚRGICA DE ADENOCARCINOMA
MAMÁRIO CÍSTICO EM GATA – RELATO DE CASO

BAUNGARTEN, L. B.1; CAMILLI, R. A.2; BUSNARDO, C. A.1; SALGADO, A. E. P.3;
FREITAS, P. M. C.4; EURIDES, D.5; DALECK, C. R.6; SILVA, L. A. F.7

O adenocarcinoma mamário é uma neoplasia maligna com alto poder metastático, sendo
mais comum em animais idosos, com idade média
de dez anos. Fêmeas que utilizam progestágenos
para suprimir o estro apresentam maior risco de
desenvolver a doença. O adenocarcinoma mamário
é a terceira neoplasia mais freqüente em gatas.
Foi atendido no Hospital Veterinário do CCA-UFES,
uma gata da raça siamês, fêmea, com 12 anos de
idade, apresentando nódulos em glândulas mamárias de crescimento contínuo há seis meses. O
proprietário relatou a aplicação de progestágenos
durante cinco anos. No exame físico o animal apresentou freqüência cardíaca (FC) de 160 batimentos
por minuto (bpm), pulso forte, regular e rítmico,
freqüência respiratória (FR) de 32 movimentos por
minuto (mpm), temperatura de 38ºC, mucosas normocoradas, tempo de preenchimento capilar de um
segundo e ausência de alterações em linfonodos
regionais. No exame das glândulas mamárias obser-
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vou-se presença de quatro nódulos com aproximadamente um centímetro (cm) cada na mama
torácica cranial, um nódulo de oito cm na mama
torácica caudal e outro de cinco cm na mama abdominal cranial, todos do antímero esquerdo, apresentando consistência firme e secreção leitosa pelos
tetos. Foram realizados como exames préoperatórios a citologia aspirativa por agulha fina
(CAAF) que sugeriu um tumor maligno com características de adenocarcinoma, radiografia torácica
que revelou ausência de metástase pulmonar e
hemograma completo que não detectou nenhuma
alteração. O animal foi submetido à excisão
cirúrgica do tumor no qual se optou pela mastectomia total unilateral. O material removido foi
encaminhado para análise histopatológica sendo
confirmado a diagnóstico de adenocarcinoma
mamário cístico.
Palavras-chave: Glândula mamária, adenocarcinoma, tumor, gata.

Mestranda em Ciências Veterinárias da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Pinheiro,
4670, Aptº 102B, C. Primavera, Uberlândia-MG, Cep 38405-310, Fone: (34) 3212-4938. leticiabinda@yahoo.com.br
Acadêmica. FAMEV-UFU, Uberlândia-MG.
Médica Veterinária. Acadêmica do Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária, área CCA-UFES.
Médica Veterinária. Professora Adjunto, CCA-UFES, Alegre-ES.
Médico Veterinário. Professor Titular. Doutor. Faculdade de Medicina Veterinária-UFU, Uberlândia-MG.
Médico Veterinário. UNESP, Jaboticabal-SP.
Médico Veterinário. UFG, Goiânia-GO.

Vet. Not., Uberlândia, v. 12, n. 2, p. 21, set. 2006

