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RESUMO 

 

A ultrassonografia é um exame amplamente utilizado na medicina veterinária que vem sendo 

aplicado na avaliação de pesquisas de metástases relacionadas a neoplasias mamárias. Sendo 

esta uma das principais afecções reprodutivas que acometem os animais de companhia. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo, realizar uma análise morfológica e 

Dopplerfluxométrica das neovascularizações dos nódulos mamários pelo exame 

ultrassonográfico e tentar predizer a característica de malignidade. Foram utilizadas 38 

cadelas, sem predileção por raça ou idade, atendidas no Hospital Veterinário Mario Dias 

Texeira (UFRA- Belém) no ano de 2017. Durante o exame foram mensurados os índices de 

pulsatilidade, resistividade e velocidade do fluxo, tanto das artérias epigástricas, quanto das 

neovascularizações dos tumores mamários. Posteriormente, os dados foram compilados em 

planilha Excel
®
 e os analisados por por meio de análise estatística. 38 nódulos foram enviados 

ao laboratório de patologia animal (Labopat) da mesma universidade, para a confecção de 

laudos histopatológicos. Os resultados dos testes estatísticos comprovaram que não houve 

diferença significativa nas variáveis Dopplerfluxométricas das artérias epigástricas e as 

neovascularizações tumorais, determinando que a presença dos tumores não teve influência 

sobre o fluxo nas artérias. Porém, foi comprovado que valores de índice de pulsatilidade (PI) 

das artérias podem ser preditores da velocidade e PI dos nódulos. Na análise histopatológica 

94,7% dos tumores apresentaram características de malignidade, sendo Carcinoma o grupo 

mais prevalente. Os resultados demonstraram que a avaliação ultrassonográfica das artérias 

epigástricas em cadelas com neoplasias de mama é suficiente para se obter valores 

representativos dos índices Dopplerfluxométricos de PI e velocidade, sendo método de fácil 

execução, proporcionando conforto para o animal e otimização do tempo de exame. 

 

Palavras chave: Diagnóstico por imagem. Epigástricas. Neoplasias mamárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Ultrasonography is a widely used test in veterinary medicine that has been applied in the 

evaluation of metastasis research related to breast neoplasms. This is one of the main 

reproductive affections that affect the pets. Therefore, the objective of this study was to 

perform a morphological and Dopplerfluxometric analysis of the neovascularization of the 

mammary nodes by ultrasonographic examination and try to predict the malignancy 

characteristic. A total of 38 bitches, with no predilection for race or age, attended at the Mario 

Dias Texeira Veterinary Hospital (UFRA-Belém) in the year 2017. During the examination, 

the indexes of pulsatility, resistivity and flow velocity were measured in both the epigastric 

arteries, neovascularization of breast tumors. Subsequently, the data were compiled in Excel® 

worksheet and those analyzed by means of statistical analysis. 38 nodules were sent to the 

laboratory of animal pathology (Labopat) of the same university, for the making of 

histopathological reports. The results of the statistical tests showed that there was no 

significant difference in the Doppler fluxometric variables of the epigastric arteries and the 

tumor neovascularizations, determining that the presence of the tumors had no influence on 

the flow in the arteries. However, it has been proven that artery pulsatility index (PI) values 

can be predictors of nodule velocity and PI. In the histopathological analysis 94.7% of the 

tumors presented malignancy characteristics, Carcinoma being the most prevalent group. The 

results showed that the ultrasonographic evaluation of the epigastric arteries in bitches with 

breast neoplasms is sufficient to obtain values representative of the index 

Dopplerfluxométricos of PI and velocity, being a method of easy execution, providing 

comfort for the animal and optimization of the examination time. 

 

Keywords: Imaging diagnosis. Epigastric. Breast neoplasms. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ultrassonografia é um método diagnóstico que colabora com a elucidação de 

afecções, sendo um método não invasivo, que não produz radiação ionizante e tem baixo 

custo operacional (PAPP & FEKETE, 2003). Portanto se tornando um exame indispensável 

na rotina veterinária, principalmente para a avaliação dos órgãos da cavidade abdominal 

(SEIER et al, 2000; SANTOS et al., 2007). 

É de grande importância a investigação e estudos de neoplasias mamárias em cadelas, 

por conta principalmente, desta servir de modelo experimental para o estudo em humanos, já 

que há uma grande similaridade com pesquisas relacionadas ao câncer de mama em mulheres. 

Entre as características que se assemelham ao da espécie humana, temos, a morfologia da 

glândula mamaria, a idade aproximada do aparecimento do tumor, distúrbios  hormonais, a 

herança genética, e a evolução clínica (MARTINS & FERREIRA, 2003). 

O desenvolvimento dos tumores mamários em animais, está relacionado a produção de 

hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e o risco da proliferação dessas neoplasias é 

interligado aos ciclos estrais da cadela (MORRIS & DOBSON, 2007). Muitos estudos relatam 

que a OH precoce é o melhor método para a prevenção do surgimento de neoplasmas 

mamários (RUTTEMAN & KIRPENSTEIJN, 2003; LANA et al., 2007; NELSON & 

COUTO, 2010). 

Poucas pesquisas foram realizadas, em veterinária, a respeito da avaliação das 

características ultrassonográficas de neoplasia mamarias em cadelas. Segundo Nyman et al. 

(2006) e Feliciano et al. (2017), para estabelecer uma diferenciação tumoral por meio do 

ultrassom, é imprescindível que novos estudos sejam desenvolvidos para determinar a eficácia 

da técnica de imagem. 
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2 OBETIVOS 

2.1 Geral 

Avaliação dos nódulos mamários por meio da ultrassonografia modo B e Doppler para 

classificação de tumores malignos e benignos. 

2.2 Específicos 

  Mensurar os índices vasculares, índice de pulsatilidade (IP), resistividade (IR) e 

velocidade do fluxo (VF), de áreas de neovascularização do tumor e da artéria 

epigástrica por meio do modo Power Doppler. 

  Correlacionar os índices vasculares dos tumores com os índices das artérias 

epigástricas, por meio do Doppler Power de animais com neoplasia e sem neoplasia. 

 Avaliar as características ultrassonográficas (morfologia) das neoplasias e classificar o 

tipo de tumor por meio do exame histopatológico.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aspectos anatômicos das glândulas mamárias 

Em cadelas, as glândulas mamárias se dividem em duas cadeias paralelas, comumente 

são encontradas cinco pares de glândulas, sendo estas classificadas em, dois pares torácicos 

(craniais e caudais); dois pares abdominais (craniais e caudais); um par inguinal (Figura 1). 

No entanto, algumas cadelas apresentarem quatro ou seis pares de glândulas, porém este 

aspecto é menos provável.  

A respeito da distribuição sanguínea das glândulas, pode-se dizer que os dois pares de 

mamas torácicas são irrigados pelos ramos da artéria intercostal, um lateral e outro ventral, e 

pelas artérias torácicas interna e lateral, já o segundo par torácico e o primeiro abdominal são 

irrigados pelos os vasos epigástricos superficiais craniais, enquanto que os últimos pares, o 

segundo par abdominal e o par inguinal são irrigados pelos vasos epigástricos superficiais 

caudais (HEDLUND, 2008). A distribuição venosa se assemelha bastante com à irrigação 

arterial (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

Figura 1- Ilustração da cadeia mamária da 1ª Mama a 5ª mama (M1- M5). 

 

* T1= 1ª Torácica; T2 = 2ª Torácica; A1= 1ª Abdominal; A2 = 2ª Abdominal; In = Inguinal. 

 

3.2 Oncogênese da glândula 

A neoplasia é caracterizada pelo crescimento de novas células a partir de um tecido 

normal que sofreu mutação genética e irá crescer além dos limites de normalidade 

(CASSALI, 2000). Nos tumores mamários, isso ocorre por diversos fatores, sendo estes: 

nutricionais, genéticos, de crescimento, ambientais e por influência hormonal, sendo a idade e 

a exposição hormonal os principais fatores (SORENMO et al, 2010 e 2011). Porém, para 
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Zuccari et al. (2001) e Queiroga & Lopes (2002) além da influência hormonal, outra hipótese 

bastante aceita inclui a obesidade. 

Geralmente, as mamas abdominais caudais e inguinais, por possuírem um volume 

maior de tecido glandular que as outras, são as mais acometidas pela neoplasia (cerca de 75% 

dos casos) (WITHROW, 2007). 

 

3.2.1 Influência hormonal 

O envolvimento hormonal no surgimento de tumores mamários é o mais relatado na 

literatura. Uma das etiologias em cadelas é a influência dos esteróides ovarianos, sendo 

comprovado quando se realizada a OH precoce, que culmina com a diminuição da incidência 

do desenvolvimento desses tumores. Da mesma forma acontece quando, nos estádios iniciais 

da oncogênese mamária, o estrógeno e a progesterona estão em alta, e nos estádios finais da 

doença aparecem com taxas mais baixas, diminuindo seus efeitos estimulatórios (FERRI, 

2003). 

Cadelas que são castradas antes do primeiro cio apresentaram 0,05% de chances de 

desenvolver neoplasia mamária. Após o primeiro cio, este número sobe para 8% e depois do 

segundo cio para 26% quando comparado com cadelas inteiras. Após o quarto cio ou animais 

com idade acima de dois anos tanto cadelas como gatas, há uma diminuição da efetividade da 

OH para o possível desenvolvimento de tumores mamários (LANA et al., 2007).  

Nas fases do proestro e estro do ciclo estral de cadelas, o estrógeno é encontrado em 

concentrações mais elevadas, estimulando o crescimento ductal das glândulas mamárias, 

proporcionando meios para que as mutações genéticas ocorram (ZUCCARI et al., 2001). Por 

conta disso, altas doses de estrógeno e progesterona exógenos facilitam o desenvolvimento de 

neoplasias mamárias malignas (MORRISON, 1998; WITHROW et al., 2001; THURÓCZY et 

al., 2007).   

A utilização do anticoncepcional, à base de progestágenos, por um longo período, bem 

como a pseudociese, pode estimular o desenvolvimento de nódulos mamários hiperplásicos e, 

por conseguinte pode gerar a formação de um tecido maligno (ZUCCARI et al., 2001). De 

acordo com Souza, 2003, o uso regular destas drogas para a prevenção da gestação, aumenta 

cerca de três vezes o surgimento das neoformações benignas e carcinomas. 

 

3.2.2 Influência genética 

Normalmente, há a relação de três classes de genes em tumores mamárias, os proto-

oncogenes, que ocasionam o desenvolvimento dos tumores; os genes oncosupressores, 
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encarregado pela inibição do crescimento; e os genes que controlam a apoptose 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2000). À medida que os tumores vão progredindo, há uma 

diminuição de reparação do DNA e um aumento da variabilidade genômica. Sendo assim, 

estes fatores agilizam o acumulo de alterações genéticas nas células neoplásicas (MCGAVIN 

& ZACHARY, 2007). O câncer da mama é muitas vezes hereditário em seres humanos, 

porém em cães esse fator ainda não foi descrito, somente para as predileções raciais 

(EGENVALL et al., 2005). 

 

3.2.3 Fator alimentar 

Segundo Withrow et al. (2007) e Dobson & Lascelles (2003), em pesquisas realizadas 

em roedores, revelaram que a alimentação rica em gordura, dietas caseiras e obesidade, 

aumentam o risco da evolução das neoplasias mamárias. Estes citam também, pesquisas 

realizadas em cadelas inteiras, na Espanha, as quais revelaram que um dos fatores de risco era 

a obesidade aos doze meses de idade. Assim como Shofer et al. (1989), relatou que em 

cadelas entre 9 e 12 meses, tem um risco menor de desenvolver tumor de mama quando 

possuem uma baixo score corporal e cadelas diagnosticada com o tumor apresentaram um 

aumento da condição corporal.  

 

3.2.4 Influência da idade 

O risco do surgimento dos tumores cresce conforme a idade do animal, sendo mais 

evidente a partir de sete anos, aumentando as chances até os 11 a 13 anos. As neoplasias 

mamárias malignas geralmente aparecem entre os nove e 11 anos, enquanto os tumores 

benignos surgem entre sete e nove anos (SORENMO et al. 2013). 

O desenvolvimento acelerado das glândulas mamárias na puberdade gera a 

proliferação da ação estrogênica, que geralmente contribui para a formação de novos tipos 

celulares alterados, formando nódulos hiperplásicos, havendo muitas vezes a formação de 

neoplasias, por conta das ações dos fatores carcinogênicos (BRODEY et al., 1983). Além 

disso, mesmo na idade avançada, como os carnívoros domésticos não entram em menopausa, 

as glândulas mamárias continuam sofrendo influências hormonais pelo resto da vida 

(PELETEIRO, 1994). 

 

3.2.5 Angiogênese tumoral  

A angiogênese é formada durante o desenvolvimento tumoral, por conta da 

necessidade nutricional e de oxigenação celular local, com isso, há a formação da sua própria 
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fonte sanguínea, com a proliferação novos vasos, gerando uma expansão tecidual (ZETTER, 

1998; GOODSEL, 2003). Portanto, a angiogênese não está relacionada com a carcinogênese, 

mas com a proliferação tumoral para outros órgãos (metástase) (ZETTER, 1998; 

CARMELIET, 2005). 

Naturalmente, os tumores malignos têm a capacidade de desenvolver uma 

neoformação vascular, paralelamente, com seu crescimento, há um estímulo desta 

neovascularização por conta da secreção de fatores angiogênicos (LUCENA, 2006). 

 

3.3 Ultrassonografia  

3.3.1 Modo B 

O ultrassom modo-B consiste na transmissão de ondas sonoras de alta frequência, por 

meio do estímulo elétrico dos cristais piezoelétricos, que compõe o transdutor. As ondas 

sonoras são emitidas através de pulsos enérgicos que se propagam pelo o meio, que ao se 

chocarem com alguma área, produzem um eco, refletindo ao transdutor e formando uma 

imagem em escala de cinza (Modo-B) ao monitor. Esta escala está relacionada com a 

profundidade e densidade dos tecidos que chega a onda sonora (WILLIAM et al., 2001). 

Portanto, estruturas que possuem uma baixa densidade refletem menos som e 

produzem imagens mais escuras (hipoecoicas ou hipoecogênicas). Já as estruturas que não 

refletem o som, apresentam uma cor negra na tela do aparelho (imagens anecoicas ou 

anecogênicas). No caso dos tecidos densos, que têm uma maior capacidade de transmitir ecos 

(ecogênicas) demonstram-se de cor branca no monitor (hiperecoicas ou hiperecogênicas), tais 

como por exemplo tecido ósseo. A imagem ultrassonográfica é formada em tempo real, pois a 

transmissão e recepção das ondas sonoras é realizada de forma contínua (WILLIAM et al., 

2001; MOELLER, 2002). 

 

3.3.2 Aspectos das neoplasias mamárias 

No estudo de Feliciano et al. (2017), os tumores mamários foram avaliados pelo 

exame ultrassonográfico, segundo sua ecotextura (homogênea ou heterogênea), ecogenicidade 

em relação ao tecido mamário adjacente e normal (hipo, hiperecoico ou misturado com 

componentes sólidos ou líquidos), se as margens se apresentam definidas ou indefinidas, se 

estava de forma invasiva ou não e outros achados, como por exemplo a presença de áreas 

císticas, anecóicas e hiperecogênicas ou sombreamento acústico).  

Em medicina, Paulinelli et al. (2002) e Lucena (2006) descreveram que certas 

características verificadas pela ultrassonografia, sugerem malignidade do tumor, como por 
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exemplo, a irregularidade da superfície, a heterogeneidade dos tecidos, perda de nitidez das 

bordas, atenuação acústica posterior, espessamento ou retração da pele (hiperecogeniciadade), 

espiculações e calcificações.  

Normalmente, os tecidos com bordos regulares e padrão ecogênico homogêneo são 

característicos de neoplasias benignas. Enquanto, os tumores malignos, geralmente, 

apresentam irregularidade em suas margens, ecogenicidade heterogênea e formação de 

sombra acústica posterior (BULNES et al., 1998; CALAS et al., 2007).  

 3.3.3 Modo Doppler 

 Doppler Pulsado ou Espectral colabora com a avaliação de uma imagem específica 

por meio de ondas sonoras curtas em pulsos com intervalos regulares (KANTROWITZ, 

NYLAND, FISHER, 1989; CARVALHO, 2008). Os gráficos representam a intensidade do 

som se mostrando diretamente proporcional à velocidade do fluxo, sendo os sinais 

simultaneamente audíveis. O som venoso é semelhante ao sopro do vento e o arterial com um 

assovio (CERRI e ROCHA, 1993).  

Os parâmetros de mensuração do fluxo sanguíneo são: velocidade de pico sistólico 

(PSV), velocidade diastólica final (EDV), índice de resistividade (IR), índice de pulsatilidade 

(IP), sendo que este relaciona as velocidades sistólica e diastólica à velocidade média (DI 

SALVO, 2006). Já o IR tem influência na resistência vascular, no qual assume-se de forma 

alta na vasoconstrição e baixo na vasodilatação. Estes dois parâmetros são usados, na maioria 

das vezes, para identificar casos de estenose, trombose, ou, em casos em mais comuns, 

evidenciar vasos periféricos com fluxo de resistência elevada (CARVALHO et al., 2008). 

As neoplasias malignas geralmente apresentam uma maior vascularização quando 

comparadas com as lesões benignas, sendo algumas vezes possível visualizar 

neovascularização no interior desses tumores, por meio do Doppler colorido, relacionando 

desta forma, a vascularização com a invasividade do tumor (NYMAN et al., 2006). 

Feliciano et al. (2017), relataram que as imagens de Doppler por fluxo de cor 

revelaram que os tumores malignos apresentaram maior proporção (P <0,01) de 

vascularização e padrão de resistividade intermediária. Esta técnica resultou em Sensibilidade 

média de 86,0%, especificidade de 47,9% e precisão 81,5% como preditores de malignidade 

em massas mamárias caninas. Por sua vez, os índices vasculares espectrais Doppler PSV e 

EDV foram maiores (P <0,01) em tumores malignos e apresentaram sensibilidade média de 

79,2%, especificidade de 70,8%, acurácia 71,6% como preditores de malignidade nas massas 

mamárias caninas. 
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3.4 Exame histopatológico 

O exame histopatológico é o método mais eficaz para diagnosticar neoplasias, sendo 

possível identificar e caracterizar a origem e morfologia das células neoplásicas (ZUCCARI 

et al., 2001; DAGLI, 2008).  Baseado nesta análise é possível adquirir informações 

necessárias para estabelecer um prognóstico a respeito das neoplasias mamárias, e 

consequentemente, obter a orientação terapêutica correta dos tratamentos (SCHMITT, 2000). 

Por meio desse exame é possível classificar os tumores mamários de acordo com o seu 

comportamento biológico, ou seja, como benignos ou malignos. O tumor maligno é 

caracterizado por se desenvolver de forma rápida, por seu caráter infiltrativo, alta capacidade 

de metástase, além disso, geralmente apresenta ulceração. Por outro lado, a neoplasia benigna 

tende a crescer de forma mais lenta, possui área circunscrita, não está aderida aos tecidos 

adjacentes, tem padrão celular diferenciado, sendo raro encontrar atipias celulares 

(CARVALHO, 2006). 

Os tipos histológicos benignos já encontrados na literatura foram: papiloma intraductal 

(40%), cistoadenoma (40%) e fibrolipoma (20%). O papiloma mamário já havia sido relatado 

em cadelas, entretanto com uma porcentagem baixa de 7,3% (MARTINS et al., 2002). O 

cistoadenoma também já foi detectado na glândula mamária canina, entretanto com uma 

frequência que variou de 5,9% a 20% dos casos estudados (ZUCCARI et al., 2002; 

OLIVEIRA et al., 2003). 

As neoplasias malignas de mama mais encontradas são: adenocarcinoma (70,4%), 

carcinossarcoma (18,5%), carcinóide da mama (7,4%) e osteocondrosarcoma (3,7%). O 

adenocarcinoma foi considerado o tipo mais comum de câncer mamário diagnosticado pelo 

exame histopatológico, com o percentual entre 40 a 98,3% dos casos (MARTINS et al., 2002; 

PEREIRA et al., 2003) e por segundo o carcinossarcoma (tumor misto maligno) (CARDILLI 

et al., 2005). Sendo sua recorrência variando entre 5,5% a 20,2%, porém podem chegar até 

38,9% em cadelas (QUEIROGA & LOPES, 2002).  
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4 METODOLOGIA 

    O projeto foi aprovado pelo comitê de ética no uso de animais (CEUA/UFRA) n.º 

016/2017. Os proprietários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para o 

uso de seus animais nesta pesquisa (anexo I). 

4.1 Animais 

Foram utilizadas 38 cadelas, adultas, sem predileção de raça, peso ou idade, com a 

presença de nódulos em pelo menos uma cadeia mamária, todas oriundas do atendimento do 

setor de reprodução animal do Hospital Veterinário Professor Mário Dias Teixeira - HOVET 

(UFRA/ Belém). Para todas as cadelas, foram consideradas ambas as cadeias mamárias n = 76 

(100%), sendo dividas em dois grupos: as cadeias mamárias com a presença de nódulos G1 = 

43 (56,6%) e sem a presença de nódulos G2 = 33 (43,4%). 

Dentre estes animais, 21 apresentavam idade superior a 10 anos, e 17 possuíam idade 

entre 5 a 9 anos, os pesos variaram de 2 a 34 kg. De acordo com a anamnese clínica foi 

relatado que todos os animais já haviam sido submetidos a drogas exógenas, como 

anticoncepcionais, ou já haviam apresentado pseudociese, variando a percepção e crescimento 

tumoral de um mês a um ano. 

 

4.2 Avaliação ultrassonográfica e mensuração de nódulos mamários 

Todos os animais foram submetidos inicialmente ao exame ultrassonográfico da 

cavidade abdominal para pesquisa de metástase no setor de Diagnóstico por imagem (SDI) da 

mesma universidade. O exame foi conduzido com aparelho Mindray Z6 Vet, equipado com 

transdutores multifrequência, modelos microconvexo 6 C2P (5 - 8,5 MHz) e linear 7 L4P (6,5 

- 10 MHz), sendo a frequência escolhida de acordo com porte do animal. 

 Os animais foram submetidos à tricotomia abdominal e posicionados em decúbito 

dorsal, em seguida, os nódulos foram mensurados com o auxílio de um paquímetro. Os dados 

sobre a localização dos nódulos e suas respectivas medidas foram compilados em planilha 

Excel
®
.  

Foi realizada a análise ultrassonográfica dos nódulos de maior diâmetro presentes nas 

cadeias mamárias de cada animal, onde a avaliação ultrassonográfica consistia em: 

mensuração do nódulo, avaliações de contorno, forma, ecogenicidade, ecotextura e presença 

de calcificação e neovascularização por meio da função Doppler Triplex. Caso houvesse a 

presença de neovascularização, eram obtidos os valores Dopplerfluxométricos de dois pontos 

do nódulo, um periférico e um central das neoplasias. Em seguida, as artérias epigástricas 
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caudais epsilateral do lado tumoral e do lado saudável eram avaliadas para obtenção dos 

mesmos índices Dopplerfluxométricos. 

As avaliações destes índices foram alcançadas por meio das mensurações manuais de 

três ondas semelhantes do espectro Power Doppler pulsado, sendo os parâmetros analisados: 

o índice de pulsatilidade (IP), índice de resistividade (IR) e velocidade do fluxo (VF). 

Posteriormente, os dados foram compilados em planilha Excel, para que pudesse ser realizada 

a comparação destes índices por meio das análises estatísticas. Os dados sobre os animais e 

cadeias mamárias foram esquematizados no Diagrama 1, que demonstra a quantidade de 

animais, cadeias mamárias, nódulos com e sem vascularização e artérias epigástricas 

analisadas. 

Após a realização e a apresentação de todos os exames pré-operatórios requisitados ao 

proprietário, os animais foram submetidos à mastectomia total e um total de 38 nódulos 

mamários foram encaminhados ao Laboratório de Patologia Animal (LaboPat) da mesma 

universidade para a realização do exame histopatológico, a fim de confirmar o tipo de tumor e 

seu comportamento biológico sugerido no exame de ultrassonografia. 

 

Diagrama 1- Dados analisados a respeito dos animais e das cadeias mamárias. 
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4.3 Análise estatística  

Dados estatísticos foram avaliados utilizando o software SAS University Edition, 

Version 3.6 BasicBioEstat 5.0. As diferenças entre os grupos de linhas mamárias neoplásicos 

e não neoplásicos para os parâmetros das variáveis vasculares foram avaliadas pelo Teste T, 

considerando um nível de significância de 5%. Os pressupostos de normalidade e 

homogeneidade de variâncias eram verificados pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e o teste 

de Levene, respectivamente. Para todos os dados ultrassonográficos foi realizada a análise 

estatística descritiva, seguido do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Teste T para 

análise quantitativa, com P < 0,05 para determinação dos índices da artéria epigástrica e da 

neovascularização tumoral. Também foi realizado correlação de Pearson entre as variáveis 

estudadas e suas relações por meio de regressão linear. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Exame físico 

Os nódulos mamários variaram de 2 a 20 cm de diâmetro em seu maior eixo. Pela 

análise visual verificou-se que 27 (62,8%) nódulos se apresentaram de forma irregular, com 

aspecto rígido pela palpação, 13 (30,2%) apresentavam a aparência de bordos regulares, lisos 

e amolecidos, e três (7,0%) mostraram-se ulcerados. 

5.2 Exame ultrassonográfico 

Durante a realização do exame ultrassonográfico, pode-se notar que das 43 cadeias 

mamárias que possuíam nódulos, 35 (81,4%) possuíam uma moderada vascularização nas 

regiões centrais e periféricas, avaliadas pela função Power Doppler (Figura 2 A), com 

ecotextura e ecogenicidade mista, com áreas anecoicas irregulares, sugestivo de necrose 

tecidual e algumas com imagens sugestivas de calcificação (Figura 2 B). Somente 8 (18,6%) 

nódulos não apresentaram vascularização ao mapeamento Power Doppler, com característica 

de tecido homogêneo e com margens regulares, sendo seis destes caracterizados pelo o exame 

histopatológico como malignos e apenas dois benignos (Figura 3 A e B).  

 

Figura 2 - (A) Ultrassonografia de um nódulo mamário com moderada neovascularização ao 

mapeamento Power Doppler. (B) Nódulo de aspecto heterogêneo com múltiplas áreas 

cavitárias. 
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Figura 3 - (A) Nódulo mamário avaliado pela ultrassonografia sem neovascularização ao 

mapeamento Power Doppler. (B) Nódulo mamário homogêneo, com margens regulares.  

 
  

 

5.3 Exame histopatológico 

Nas análises histopatológicas pôde-se verificar que dos 38 nódulos avaliados, 94,7% 

possuíam características de malignidade, onde os Carcinomas prevaleceram com 89,18% em 

relação aos Sarcomas, sendo os mais prevalentes o Carcinoma complexo e o carcinoma 

tubulopapilíferos. Dentre os Sarcomas, o mais frequente foi o Fibrossarcoma 2,9%. 

Identificaram-se dois tumores benignos (5,3%) sendo, um Adenoma e um Cistoadenoma. Não 

houve diferença entre os aspectos ultrassonográficos de alguns dos tumores quando 

relacionados à identificação destes nos exames histopatológicos, onde seis tumores malignos, 

sem vascularização, mostraram-se homogêneos e regulares. O Diagrama 2 representa a 

esquematização relacionada ao agrupamento dos nódulos no exame histopatológico. 
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Diagrama 2- Dados a respeito do exame histopatológico relacionado com as 

neovascularizações dos nódulos no exame ultrassonográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Análise dos índices Dopplerfluxométricos 

Das 76 cadeias, oito nódulos foram excluídos, pois não possuíam vascularização, 

restando 35 nódulos com vascularização e 33 cadeias sem nódulos, equivalendo a 68 

epigástricas avaliadas no total. A tabela 1 representa o comportamento dos dados das 

epigástricas de uma forma geral em relação aos valores dos índices tanto das cadeias com 

nódulos vascularizados quanto das que não possuíam nódulos. Já na tabela 2, foram 

demonstrados os índices das artérias epigástricas das cadeias mamárias com presença e 

ausência de nódulos de forma separada. 

 

Tabela 1. Dados gerais dos índices Dopplerfluxométricos de todas as artérias epigástricas 

avaliadas. 

Variável Cadeias Média Mínimo Máximo Coeficiente  

de variação 

PI 68 2,28 (±1,35) 0,69 5,90 59,00 

IR 68 0,91(±0,02) 0,84 0,96 3,00 

Velocidade 

do fluxo 

68 7,58(±4,25) 0,03 18,13 56,07 

Histopatológico 

(n= 38) 

Total de nódulos 

(n= 43) 

Sem vascularização 

(n= 8) 

Com vascularização 

(n= 30) 

Não avaliados 

(n=5) 

Malignos (n =30) Benignos  (n=2) Malignos (n=6) 



25 
 

Tabela 2. Dados dos índices Dopplerfluxométricos das artérias epigástricas de acordo com a 

presença ou a ausência de nódulos nas cadeias mamárias. 

Nódulo Variável Cadeias Média Mínimo Máximo Coeficiente 

de variação 

Ausência de 

nódulo 

PI 33 2,15(±1,22) 0,74 4,66 56,97 

RI 32 0,90(±0,02) 0,84 0,95 3,21 

Velo 32 7,2 (±4,02) 2,09 17,47 55,12 

 

Nódulos com 

vascularização 

PI 35 2,40(±1,46) 0,69 5,9 60,59 

IR 35 0,91(±0,02) 0,86 0,96 2,74 

Velo 35 7,83(±4,48) 0,03 18,13 57,23 

 

Pode-se afirmar que de acordo com as análises estatísticas a presença de nódulos na 

cadeia mamária não teve influência sob os valores Dopplerfluxométricos obtidos pela a 

avaliação ultrassonográfica das artérias epigástricas bilateralmente. Portanto, não houve 

diferença significativa entre os valores das artérias epigástricas nas cadelas que possuíam 

nódulo mamário em pelo menos uma mama e daquelas que não tinham nódulos. 

Por meio da análise de correlação foi possível observar uma correlação significativa (p 

< 0,05), entre o PI periférico do nódulo e PI da epigástrica (0,40) e entre velocidade periférica 

do nódulo e PI da epigástrica (0,37) (Figura 4). 
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Figura 4 - Correlação positiva entre as variáveis PI e Velocidade das neovascularizações 

periféricas dos nódulos e PI da epigástrica, demonstrando p< 0,05. 

 

Para as variáveis que tiveram correlação significativa foi realizada uma regressão 

linear para estudar o comportamento das variáveis. Os resultados da regressão indicaram que 

o PI das artérias epigástricas serviu como preditor dos índices de velocidade e do PI obtidos 

da vascularização periférica dos nódulos, seguindo os modelos: VeloNodCP = 10,73 – 

1,03*PI (p<0,05) e PINODP = 0,72 + 0,15*PI (p<0,05).  

Porém, o intervalo de confiança do valor predito para as duas variáveis foi muito 

amplo, ou seja, a variável preditora (PI) da epigástrica, não conseguiu capturar a variabilidade 

dos dados da variável a ser predita VeloNodCP (R
2
=13,62%) e PINODP (R

2
=16,78%) (Figura 

5 e 6), provavelmente pelo fato do coeficiente de variação ser elevado para estas duas 

variáveis. 
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Figura 5 - Representação da análise de regressão relacionando os valores dos índices de 

velocidade obtido da neovascularização da periferia dos nódulos e PI das artérias epigástricas.  

 

 

Figura 6 - Representação da análise de regressão relacionando os valores dos índices do  

PI obtido da neovascularização da periferia dos nódulos e PI das artérias epigástricas. 
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6 DISCUSSÃO 

Foi verificada a relação entre morfologia dos nódulos avaliados pelo exame 

ultrassonográfico, e sua classificação de benignidade ou malignidade pelo exame 

histopatológico, discordando do trabalho de Feliciano, Vicente e Nepomuceno (2012), onde 

não foi vista esta relação, porém corrobora com o estudo de Bastan et al. (2009), que 

relataram a presença de regularidade em superfície dos tumores benignos e irregularidade em 

malignos, além da ecogenicidade e ecotextura heterogênea ser indicativo de malignidade para 

as neoplasias mamárias em cadelas. O mesmo afirma Paulinelli et al. (2002) e Lucena (2006) 

que sugerem a classificação de benignidade e malignidade de acordo com as características 

das neoplasias mamárias em mulheres pelo exame ultrassonográfico. No entanto, as 

características dos nódulos mamários no exame ultrassonográfico não representam a 

classificação tumoral, sendo assim, este, considerado apenas um método diagnóstico 

sugestivo, portanto deve-se sempre realizar outros métodos confirmatórios, como o 

histopatológico. 

Nos dois animais que apresentaram tumores benignos, não foi notada nenhuma 

neovascularização ao Doppler colorido, já na maioria dos malignos verificou-se a presença de 

um fluxo moderado a acentuado de neovascularizações confirmando com o trabalho de 

Lucena (2006), onde os tumores malignos demonstraram um fluxo turbulento ao Doppler, 

assim como em Nyman et al. (2006), em que os tumores malignos demonstraram uma maior 

quantidade de vasos no exame ultrassonográfico e histopatológico. Divergindo do trabalho de 

Feliciano, Vicente e Nepomuceno (2012) que não houve diferença significativa em relação a 

estas análises. 

Neste trabalho foram avaliados por meio do exame ultrassonográfico dois pontos dos 

tumores, um periférico e outro central para uma maior precisão e confiabilidade dos dados, 

sendo constatado que houve diferença entre os dois, já que somente o periférico foi 

considerado como preditor da epigástrica, corroborando com Borges et al. (2004), que relatou 

em seu trabalho que há diferença na atividade angiogênica no interior do tumor e na sua 

periferia, sendo necessário, portanto, avaliar os índices Dopplerfluxométricos naquelas duas 

regiões do carcinoma, comprovando que é cada vez maior a importância do estudo da 

angiogênese tumoral. 

No estudo de Luiz, et al. (2004), afirmou-se que as glândulas mamárias da área 

inguino-abdominal recebem aporte sanguíneo do sistema epigástrico caudal e sofrem 

influência de todas as alterações pelas quais passa a parede das cavidades viscerais. Porém, 

neste trabalho pode-se afirmar que as variáveis PI e velocidade dos nódulos tiveram 
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correlação com os valores do PI das artérias epigástricas destes mesmos animais, indicando 

que há preservação dos valores Dopplerfluxométricos nos nódulos, mesmo com a influência 

do desenvolvimento das neoplasias mamárias. 

Ainda não foram descritos trabalhos na literatura a respeito da correlação dos índices 

Dopplerfluxométricos, (PI, IR e velocidade) das artérias epigástricas com os tumores 

mamários em cadelas, assim como os seus respectivos valores padrões. Porém, pode-se 

comprovar com este trabalho que há uma correlação entre o PI das epigástricas com o PI e 

velocidade do fluxo periférico dos nódulos, sendo possível sua mensuração por meio da 

avaliação somente da epigástrica, facilitando desta forma para o operador, além de colaborar 

com o conforto do animal já que o exame tenderá a ser mais rápido. 

Os valores dos índices das epigástricas não alteraram independente da cadela possuir 

tumor mamário, não sendo este fato elucidado na literatura consultada, pois ainda não há um 

valor padrão para o PI, IR e Velocidade do fluxo das epigástricas.  

Neste trabalho a grande maioria dos tumores mamários apresentou características 

malignas no exame histopatológico, semelhante ao trabalho de Filgueira et al. (2005), em que 

das 35 das neoplasias mamárias analisadas, 27 apresentaram comportamento maligno e 

apenas quatro comportamento benigno, sendo o Adenocarcinoma o tumor mais prevalente. 

Martins et al. (2002) e Pereira et al. (2003), também confirmam que este é o tipo tumoral mais 

relatado em neoplasias mamárias com porcentual de 40 a 98,3%, diferenciando deste estudo, 

onde o tumor maligno mais comum foi o Carcinoma complexo.  
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            7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se pelo exame ultrassonográfico que existe uma relação entre a morfologia 

dos nódulos e sua vascularização com a sua classificação de malignidade e benignidade. 

Porém, não é possível presumir sua classificação com base somente pela a avaliação 

ultrassonográfica, devendo sempre realizar o exame histopatológico para a definição 

diagnóstica. Além de comprovar que os valores dos índices Dopplerfluxométricos das artérias 

epigástricas não se modificam independente das cadelas possuírem nódulos. 

A correlação entre os valores obtidos dos índices Dopplerfluxométricos, como PI, IR e 

velocidade entre os nódulos mamários e as artérias epigástricas ainda não foram bem 

elucidados, e nem descritos na literatura, portanto este trabalho tem o intuito de ser um estudo 

preliminar, pois a partir dos dados obtidos pode-se perceber que os valores de PI e velocidade 

da periferia dos nódulos apresentaram relação com o PI das epigástricas, sendo possível desta 

maneira, presumir os valores destes índices somente pela a avaliação das artérias epigástricas, 

podendo proporcionar uma avaliação mais confortável ao animal, além de ser um local mais 

acessível para esta avaliação. 
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ANEXO I 

Declaração de consentimento da pesquisa 

 

 Vossa Senhoria está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa que 

tem como objetivo a avaliação dos nódulos mamários, de cadelas e atendidas no HOVET, por 

meio do exame ultrassonográfico e sua identificação e classificação através do 

histopatológico, após a remoção cirúrgica. O documento abaixo contém todas as informações 

necessárias sobre a pesquisa que estamos realizando. Sua colaboração neste estudo será de 

muita importância para nós, mas caso venha a desistir de participar a qualquer momento, o 

animal será excluído do projeto, e os custos retornarão ao valor original da tabela de preços do 

hospital. 

 

Estou ciente que: 

I) Não sou obrigado a responder as perguntas realizadas; 

II) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, tendo consciência que os valores de todos os procedimentos 

retornarão para o valor da tabela de preço original do hospital; 

III) A minha participação neste projeto contribuirá para acrescentar à literatura dados 

referentes ao tema, direcionando as ações voltadas para a promoção da saúde e não causará 

nenhum risco a minha integridade física, psicológica, social e intelectual; 

IV) Não receberei remuneração e nenhum tipo de recompensa nesta pesquisa, sendo 

minha participação voluntária; 

V) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo; 

VI) Concordo que os resultados sejam divulgados em publicações científicas, desde 

que meus dados pessoais não sejam mencionados; 

VII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados 

parciais e finais desta pesquisa. 

 

             (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

             (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 
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Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.  

 

Nome do animal:............................................ 

Idade:............... 

Raça:................................ 

Sexo:............ 

Proprietário:........................................................................................................... 

Endereço:............................................................................................................ 

Bairro:..................................................  Fone:................................................... 

CPF- ......................................................................... 

 

 

Autorizo a coleta de material do animal de minha propriedade acima identificado para 

compor amostra do projeto. 

  

 

....................................................................................................... 

Assinatura do Proprietário 

 

 

Belém,................./............./.......... 

  

 


