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RESUMO 

 

Gabriela Basilio Roberto. Avaliação comparativa de dosagem do marcador tumoral 

CA 15-3 em cadelas (Canis lupus familiaris) hígidas e com neoplasia mamária 

O antígeno CA 15-3 é uma proteína presente no soro utilizado no acompanhamento de 

mulheres com câncer de mama, essencialmente na detecção de metástases. Os objetivos deste 

trabalho foram avaliar a efetividade e a viabilidade da utilização do marcador tumoral CA 15-

3 em cadelas, comparando-se os valores do marcador entre cadelas sem e com neoplasia 

mamária, avaliando-se alterações nos valores do marcador após a mastectomia, e suas 

correlações entre o tipo histológico. Este estudo fez a quantificação sérica do marcador 

tumoral CA 15-3 (teste de eletroquimioluminescência), em vinte cadelas hígidas (grupo 

controle) e vinte cadelas com neoplasia mamária (grupo teste), os animais com neoplasia 

tiveram a dosagem do marcador realizada antes e 10 dias após a mastectomia. Também foram 

realizados exames histopatológicos dos tumores para posterior comparação dos dados. Os 

valores encontrados do marcador no grupo controle foram uma média de 0,19 + 0,39 U/mL; 

no grupo pré-mastectomia 1,56 + 0,39 U/mL e pós-mastectomia 0,66 + 0,27 U/mL. Em 

análise estatística com a comparação de grupo pré e pós-mastectomia, e do grupo controle 

com o grupo pré e pós-mastectomia observou-se significância com p < 0,005. Assim, 

observou-se diferença nos valores do marcador antes e depois da remoção cirúrgica da 

neoplasia, indicando importante função no controle pós mastectomia individual. Porém há 

muita variação dos resultados nos diferentes métodos existentes, e não há ainda um padrão 

dos valores de referência para cada método, sendo necessários mais estudos sobre o uso dos 

marcadores.  

 

Palavras-Chave: Eletroquimioluminescência; Prognóstico; Mastectomia 
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ABSTRACT 

Gabriela Basilio Roberto. Comparative evaluation of tumor marker CA 15-3 dosage in 

dogs (Canis lupus familiaris) intact healthy and breast cancer 

 

The CA 15-3 antigen is a protein present in the serum, used to monitoring women with breast 

cancer, mainly in metastatic disease detection. The objectives of this study were to evaluate 

the effectiveness and feasibility of using the CA 15-3 tumor marker in dogs, comparing the 

marker values between dogs with and without breast cancer, estimating changes in marker 

values after mastectomy, and their correlation between the histological types. In this study, 

the serum quantification of tumor marker CA 15-3 (electrochemiluminescence test) was made 

in twenty intact healthy dogs (control group) and twenty bitches with mammary neoplasia 

(patient group), animals with cancer had the content of the tracer performed before and 10 

days after mastectomy. Also histopathology of tumors for subsequent comparison of the data 

were performed. The values of the marker in the control group were an average of 0.19 + 0.39 

U/mL; pre-mastectomy group 1.56 + 0.39 U/mL and post-mastectomy 0.66 + 0.27 U/mL. The 

statistic was performed by comparison between groups pre and post-mastectomy and the 

control group comparisons with the group pre and post-mastectomy with statistical 

significance p < 0.005 in both tests . Thus, there is a difference in marker values before and 

after the surgical removal of the neoplasia, indicating a significant role in post mastectomy 

individual control. But there is much variation results in the different existing methods, and 

there is still a standard reference values for each method, more research is needed on the use 

of markers. 

 

Keywords: Electrochemiluminescence; Prognosis; Mastectomy 
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Define-se neoplasia como o crescimento celular em que ocorre alteração permanente e 

hereditária nas células de maneira errônea. A proliferação celular anormal excessiva, 

intencional e não autônoma, que continua indefinidamente devido os efeitos da neoplasia em 

crescimento gera o tumor (RODASKI e PIEKARS, 2009; BICALHO, 2012). Essa 

proliferação celular anormal que escapa do controle de crescimento e do sistema imunológico 

pode caracterizar o câncer (ARAÚJO, 2013; WITHROW e MACEWEN, 2007). 

Em geral, é durante a fase de progressão tumoral que a maioria das células adquire um 

fenótipo mais agressivo, invadindo tecidos adjacentes e formando metástases, as quais 

caracterizam as neoplasias malignas (BICALHO, 2012; RODASKI e PIEKARS, 2009). 

1.1 Epidemiologia  

A neoplasia mamária em humanos é o segundo tipo de câncer mais comum, depois do 

de pele, correspondendo a cerca de 30% dos novos casos anuais. Em 2013 ela foi responsável 

pela morte de 14206 mulheres e 181 homens. E a estimativa para 2016 é de 54960 novos 

casos (INCA, 2016).  

Com alta incidência nas mulheres, as neoplasias mamárias são uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo (RIBEIRO, 2012) e são muito comuns 

em cães onde representam a neoplasia mais comum em cadelas inteiras, alcançando de 50% a 

70% de todos os tumores que acometem uma população, tendo um impacto muito grande em 

medicina veterinária (LANA et al., 2007; CASSALI et al., 2014). Além da sua importância 

em medicina veterinária é ainda muito investigada, principalmente por servir de modelo para 

o estudo do câncer de mama na mulher (FELICIANO et al., 2012; GARRIDO, 2011). 

Sua ocorrência varia conforme a característica da população, como o hábito de realizar 

a ovariosalpingohesterectomia em animais jovens, a idade e a raça dos cães (LANA et al., 

2007). Um estudo realizado no Reino Unido revelou a incidência de 205 casos de neoplasia 

mamária a cada 100.000 cães (LANA et al., 2007). No Brasil, Daleck et al. (1998), afirmam 

que os tumores de mama acometem cães de idade média a avançada, sem predisposição de 

raça ou idade.  

Quanto ao tipo histológico, aproximadamente 35% a 50% das neoplasias mamárias em 

caninos e 90% dos tumores mamários felinos são malignos (FOSSUM et al., 2008; CIRILO, 

2008), e, os indivíduos da espécie canina que apresentam vários nódulos, podem possuir 

neoplasias malignas e benignas ao mesmo tempo (OLIVEIRA et al., 2003; WITHROW e 
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MACEWEN, 2007). Os nódulos benignos representam cerca de 50% das neoplasias mamárias 

caninas, e os tipos histológicos geralmente encontrados são: adenomas, tumores 

mesenquimais benignos e fibroadenomas. Já nos nódulos malignos, a ocorrência mais comum 

é do carcinoma, mas o sarcoma e o carcinossarcoma também podem ocorrer (FOSSUM et al., 

2008; FELICIANO et al., 2012). E sabe-se que o carcinoma de mama em mulheres é 

frequentemente associado com a doença óssea metastática (O'BRIEN et al., 1992). 

A variedade de tipos histológicos neoplásicos ocorre devido ao local de início de 

desenvolvimento da neoplasia e acredita-se que ela se inicia como lesão benigna e progrida 

para neoplasias malignas (LANA et al., 2007).  

1.2 Fatores de risco 

Existem semelhanças nas alterações bioquímicas, na epidemiologia e na clínica entre 

cães e humanos com neoplasias mamárias. Entre elas estão a idade, a disseminação de 

metástase pulmonar e para outros órgãos, a maior incidência de tumores malignos oriundos de 

células epiteliais e, como fator de risco, o aumento no período de exposição a estrógenos 

endógenos e exógenos (GARRIDO, 2011). 

Os fatores de risco já identificados para os nódulos de mama em cadelas são: idade, 

exposição hormonal e raça. Em menor grau, a dieta e o peso corporal ou a obesidade podem 

também contribuir para o risco (LANA et al., 2007). As características clínicas como faixa 

etária de aparecimento (mais comum é entre 7 a 13 anos de idade), morfologia, efeito protetor 

da ovariohisterectomia (OSH), presença de receptores de estrógeno e progesterona na massa 

tumoral, órgãos alvo de metástase, evolução clínica e a hereditariedade em alguns casos são 

as mais citadas (FELICIANO et al., 2012; LANA et al., 2007).  

 O efeito hormonal para o desenvolvimento da neoplasia mamária pode ser avaliado 

pela incidência do desenvolvimento tumoral e sua relação com a fase hormonal em que as 

fêmeas são submetidas à ovariohisterectomia (FELICIANO et al., 2012; BICALHO, 2012). A 

castração antes do primeiro estro reduz o risco de neoplasia mamária a menos de 0,5% 

(LANA et al., 2007; FOSSUM et al., 2008). Este risco aumenta para 8% após o primeiro ciclo 

estral e para 26% após o segundo cio (FOSSUM et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2003; 

FONSECA e DALECK, 2000).  

 A influência hormonal descrita também pode ser avaliada pelo fato de muitos 

estudos terem comprovado a presença de receptores de estrogénio (ER), progesterona (PR), 
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prolactina (PRL-R), e fatores de crescimento epidérmico (EGF-R) nas glândulas mamárias 

normais ou em portadores de tumores mamários benignos e malignos (MISDORP, 2002). 

Porém, a maioria dos estudos não mostra, na maioria dos casos, nenhum efeito protetor da 

OSH realizada após os quatro anos de idade. Suspeita-se que a ausência do efeito protetor 

após este período seja pelos maiores efeitos dos hormônios ovarianos na glândula mamária 

ocorrerem durante o seu desenvolvimento (LANA et al., 2007).  

 Esses achados também podem explicar por que outros fatores, que resultam em 

variação fisiológica com influência hormonal sobre os tecidos mamários como gestação, ou 

parto, que ocorrem normalmente depois de algum ciclo estral, assim como a gestação 

psicológica, não influenciam significativamente o risco de tumor (LANA et al., 2007; 

DALECK et al.,1998). Entretanto, comprovou-se que a exposição a doses farmacológicas de 

hormônios exógenos são capazes de aumentar o risco de desenvolvimento de tumores 

mamários em cães, tornando a risco 2,3 vezes maior de desenvolvimento de neoplasia 

mamária (LANA et al., 2007; MISDORP, 2002). 

As raças de cães mais susceptíveis ao desenvolvimento das neoplasias mamárias são 

as de pequeno porte como poodle; chihuahuas, daschshunds, yorkshire terriers, maltese e 

cocker spaniels. Estes dados são principalmente de pesquisas nos EUA, havendo divergências 

quanto as raças com maior risco de tumor mamário em outros países (LANA et al., 2007). 

Outros fatores de risco já conhecidos são: peso corporal, dieta com alto teor de 

gordura e carne vermelha no início da vida, onde se observou que em mulheres aumentam o 

risco de câncer de mama (LANA et al., 2007). Em cadelas, a obesidade até o primeiro ano de 

vida é uma das causas de predisposição de tumor mamário. Esta predisposição pode ser 

decorrente do aumento de depósito de gordura, e esta uma fonte de aumento da produção de 

andrógenos, com sua conversão em estrógeno (ZUCCARI et al., 2001). O estrógeno e a 

progesterona induzem as expansões de lóbulos e ductos epiteliais, levando a expansão da 

glândula mamária. (LANA et al., 2007; BICALHO, 1012). Desta forma, a exposição 

hormonal é importante no desenvolvimento tumoral, observando-se que os tumores benignos 

são mais propensos do que os tumores malignos a manter os receptores hormonais, tanto os 

receptores de estrógeno como os de progesterona (LANA et al., 2007; FOSSUM et al., 2008). 

Ainda, sabe-se que animais jovens, inteiros e em estro possuem mais receptores 

hormonais que cães idosos e em anestro. Essa variação dos receptores hormonais auxilia na 

avaliação tumoral pela imuno-hitoquímica pelo fato de tumores benignos apresentarem maior 
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número de receptores hormonais que os tumores malignos (WITHROW e MACEWEN, 

2007).  

1.3 Diagnóstico  

Quanto ao diagnóstico clínico das neoplasias mamárias, o tumor de mama é facilmente 

diagnosticado ao exame físico e a glândula mamária deve ser palpada para tentar se observar 

qualquer anormalidade (CASSALI et al., 2014).  

Um estudo recente documentou que 70% das fêmeas intactas tinham mais de um 

tumor mamário no momento do diagnóstico e as glândulas mamárias inguinais eram mais 

frequentemente acometidas que as torácicas (LANA et al., 2007; CASSALI et al., 2014). 

Normalmente observam-se nódulos de tamanhos variados e firmes, que podem estar 

associados à pele ulcerada ou inflamada (CASSALI et al., 2014).  

Apesar dos nódulos mamários serem facilmente identificados, o exame físico deve ser 

minucioso já que os tumores malignos podem gerar metástases para vários órgãos, sendo os 

linfonodos regionais e os pulmões os mais comumente afetados (DALECK et al.,1998). A 

avaliação de metástases distantes, principalmente pulmonares, deve ser realizada sempre nos 

pacientes com neoplasia mamária antes da indicação cirúrgica (CASSALI et al., 2014). Os 

órgãos de predileção para o desenvolvimento de metástase são os linfonodos e pulmões, 

contudo as metástases distantes podem envolver também fígado, ossos (LANA et al., 2007), 

glândula adrenal, rins, coração, cérebro e pele (FOSSUM et al., 2008). 

A citologia aspirativa por agulha fina é um bom exame para se avaliar o acometimento 

de linfonodos, e em caso de resultado positivo, o linfonodo deve ser retirado durante o 

procedimento cirúrgico (CASSALI et al., 2014; DALECK et al.,1998). 

Para o estadiamento clínico é necessário no mínimo exame de sangue completo (com 

hemograma e perfil bioquímico sérico), três projeções radiográficas torácicas e citologia por 

aspiração com agulha fina de linfonodos ou órgãos suspeitos (LANA et al., 2007). Este 

estadiamento se dá pela avaliação do tamanho do tumor (T), da presença ou não de linfonodos 

metastáticos (N) e da presença ou não de metástases à distância (M). O estadiamento das 

neoplasias mamárias é disposto em estágios de I a V, de acordo com o tamanho do tumor e 

presença ou não de metástases. Assim, de acordo com o tamanho do tumor eles são 

classificados em estágios I, II e III, onde tumores com menos de 3 cm correspondem ao 

estágio I, com 3 a 5 cm estágio II e maiores de 5 cm estágio III. Quando o paciente possui 
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metástase linfática é considerado estágio IV e quando possui metástase a distância é 

classificado como estágio V. Esse mecanismo classificatório é utilizado para tumores 

epiteliais, não para sarcomas ou carcinomas inflamatórios (LANA et al., 2007). 

O carcinoma inflamatório (carcinoma anaplásico com infiltração inflamatória) é um 

tipo raro de tumor de mama, que pode ser confundido com mastite ou dermatites, pois 

apresenta edema, calor e dor associados (LANA et al., 2007). Este tipo tumoral é definido a 

partir de critérios clínicos, que incluem crescimento tumoral rápido, em forma de placa 

contínua, invadindo vasos linfáticos, envolvendo normalmente mais de uma glândula 

mamária, associado à reação inflamatória intensa e difusa (RIBEIRO, 2012; FOSSUM et al., 

2008).  

O diagnóstico definitivo do tipo de tumor é possível por meio de microscopia, por 

citologia ou histopatologia. A avaliação histopatológica pode ser realizada por meio de 

biopsias ou excisões da neoplasia em sua totalidade (MISDROP et al., 2002; SAKAMOTO, 

2011).  

A radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal são procedimentos rotineiros na 

veterinária como auxílio no diagnóstico e prognóstico, e na avaliação em casos de suspeita de 

metástases à distância (CAVALCANTI e CASSALI, 2006). Ainda na categoria de exames de 

imagem temos a tomografia computadorizada e a ressonância magnética que apresentam 

maior acurácia na detecção de metástases e na avaliação de invasão tumoral (ALEXANDER 

et al., 2012). 

Mais recentemente a imuno-histoquímica tem revolucionado o diagnóstico na 

oncologia, pois, além do auxílio ao diagnóstico de vários tipos de neoplasia, a imuno-

histoquímica tem permitido a identificação de diferentes tipos de marcadores (enzimas, 

receptores, outros produtos de genes, etc.) que estão relacionados ao comportamento 

biológico das neoplasias tanto em mulheres como em cadelas (ZUCCARI et al., 2009). 

1.4 Tratamento 

A remoção cirúrgica é a primeira linha de tratamento para tumor de mama em cadelas, 

exceto no carcinoma inflamatório (CASSALI et al., 2014). O tipo do tumor, o estágio da 

doença e os sinais sistêmicos devem ser averiguados, para se definir se a paciente está apta ou 

não para o tratamento cirúrgico (LANA et al., 2007).  
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A mastectomia total unilateral tem sido a terapia cirúrgica de escolha, principalmente 

nos casos de neoplasias malignas, onde tanto a técnica cirúrgica escolhida para a remoção do 

tumor quanto a quantidade de tecido mamário retirados dependem do tamanho do tumor, 

localização e sua consistência (DALECK et al.,1998; FELICIANO et al., 2012). O desafio na 

preparação e indicação do melhor procedimento cirúrgico para cada paciente é a falta de 

ensaios clínicos mais amplos e uniformes que esclareçam a extensão da excisão cirúrgica mais 

indicada: lumpectomia simples, mastectomia unilateral, mastectomia regional ou mastectomia 

bilateral (LANA et al., 2007). A mastectomia regional é a remoção da glândula acometida e 

das glândulas adjacentes. A mastectomia unilateral é realizada quando numerosos tumores são 

encontrados ao longo da cadeia e há a remoção de todas as mamas de uma mesma cadeia 

mamária. A mastectomia bilateral é realizada quando as duas cadeias mamárias são 

acometidas por numerosas massas e nela todas as mamas de ambas as cadeias são removidas, 

entretanto, o fechamento da pele pode ser dificultado, aumentando o tempo cirúrgico, 

podendo ser necessária cicatrização por segunda intenção (FELICIANO et al., 2012; 

CASSALI et al., 2014). 

Em relação ao carcinoma inflamatório, até o momento, os tratamentos existentes são 

apenas paliativos e a exérese cirúrgica é contraindicada por sua alta taxa de recidiva, e ainda 

apresentando sobrevida média de apenas 60 dias após o diagnóstico (RIBEIRO, 2012; LANA 

et al., 2007). Nesse caso o tratamento com a associação de fármacos para o controle da dor, 

com quimioterapia é indicado, na tentativa de aumentar a sobrevida e a qualidade de vida do 

paciente (CASSALI et al., 2014) 

A terapia antineoplásica pode ser auxiliar no controle de alguns tumores malignos 

sendo que os antiestrogênicos, a antiprogestina ou a antiprolactinas são alguns dos fármacos 

utilizados. Entretanto, os protocolos de quimioterapia antineoplásica e a radioterapia 

apresentam baixa efetividade para as neoplasias mamárias em animais de companhia, sendo 

que a ovariosalpingohisterectomia é muito utilizada em substituição aos fármacos acima 

citados (FELICIANO et al., 2012; CIRILO, 2008). A quimioterapia tem sido usada como 

terapia adjuvante nos casos de neoplasias mamárias malignas em alguns casos principalmente 

em tumores muito indiferenciados (adenocarcinomas de grau II ou III, carcinomas ou 

sarcomas indiferenciados), porém a grande variedade de tipos tumorais, e a pouca aceitação 

pelos proprietários limita seu uso em alguns casos (CASSALI et al., 2014; CIRILO, 2008).  
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Os principais protocolos utilizados associam dois ou três fármacos. Os 

quimioterápicos mais utilizados para o tratamento das neoplasias mamárias são a 

doxorrubicina, a ciclofosfamida e o 5-Fluorouracil (CIRILO, 2008). 

A radioterapia e hormonioterapia são métodos alternativos ainda pouco adotados na 

medicina veterinária (NOVOSAD, 2003). A utilização de hormonioterapia pode ser uma 

opção de terapia adjuvante, ela é indicada pela presença de receptores hormonais nos tumores 

mamários de cadelas, principalmente os benignos, porém mais estudos devem ser realizados 

nessa espécie (GOLDHIRSCH, 2005).  

1.5  Marcadores tumorais 

Os marcadores tumorais podem ser componentes estruturais, bioquímicos e celulares 

presentes tanto em células tumorais como normais. Eles podem ser intermediários, que 

medem as alterações celulares antes do aparecimento de doença maligna e marcadores 

diagnósticos que estão presentes em associação a ela (CAPELOZZI, 2001).  

São em sua maioria proteínas ou pedaços de proteínas também conhecidos por 

marcadores biológicos, presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos. A 

formação e o crescimento de células neoplásicas levam ao aparecimento e ou alterações em 

suas concentrações (ALMEIDA et al., 2007; MATTOS et al., 2005; SOUZA, 2002). Essas 

macromoléculas podem ser formadas pela neoplasia, ou podem ser referentes a resposta no 

organismo à presença no tumor (ARAÚJO, 2013) e podem ser quantificados ou detectados 

por testes bioquímicos ou imunoistoquímicos (MATTOS et al., 2005) 

Os marcadores mucinosos e de tipo mucinosos mais estudados hoje são: CA 125, CA 

15-3, CEA (carcinoembrionário) e CA 19-9 (SOUZA, 2002). A mucina (MUC 1), é um 

complexo glicoprotéico gigante que localiza-se extracelularmente, porém sua função exata 

nas células normais ainda está em discussão. Nas células malignas, a presença da mucina está 

elevada, e sua dosagem no sangue pode indicar a ocorrência de neoplasias, e determinar a 

presença de doença redicivante, progressão ou avaliar a resposta à terapia (MANUALI et al., 

2012; SOUZA, 2002). 

A avaliação dos marcadores tumorais para definição de prognóstico do câncer de 

mama tem avançado significativamente nos últimos anos (EISENBERG e KOIFMAN, 2001). 

Recentemente, o antígeno CA 15-3 tem sido utilizado no acompanhamento de mulheres com 

câncer de mama, principalmente na detecção de metástases, antes mesmo do surgimento de 
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manifestações clínicas, sendo o mais sensível atualmente (BICALHO, 2012; GERAGHTY et 

al., 1992; LOPEZ et al., 2012). Este marcador é uma glicoproteína formada pelas células 

epiteliais glandulares, sendo em humanos seu valor de referência de 25 U/mL, onde se 

acredita até o momento que apenas 1,3% da população apresente CA 15-3 elevado, sem a 

ocorrência da neoplasia mamária (ALMEIDA et al., 2007). 

Assim, o aumento superior a 25% na concentração do marcador está relacionado a 

evolução da doença em até 90% dos casos, em contrapartida, uma redução na concentração 

está associada à regressão em até 80% dos casos (ALMEIDA, 2006). Silveira (2005), relata 

ainda que níveis muito elevados desse marcador estão associados à pior prognóstico e 

sobrevida reduzida. 

Baseados nestes conhecimentos, Almeida et al. (2007) recomendaram que a dosagem 

do CA 15-3 fosse efetuada antes do tratamento, após 2 a 4 semanas do tratamento (cirúrgico 

ou quimioterápico) e um acompanhamento a cada 3 a 6 meses. 

Os níveis de CA 15-3 elevados também podem ser observados em outros tipos de 

câncer como: ovário, pulmão, colo uterino, hepatocarcinoma e linfomas. Também apresenta 

concentração elevada em doenças benignas como: hepatite crônica, tuberculose, sarcoidose e 

lúpus eritematoso sistêmico, sendo assim não indicado como forma de diagnóstico, mas sim 

de controle e prognóstico (OLIVEIRA e FONSECA, 2011).  

Em medicina veterinária Marchesi et al. (2010), realizaram um trabalho de avaliação 

da concentração sérica e plasmática do CA 15-3 em cães, com o objetivo de determinar um 

valor de referência para a espécie. O estudo avaliou o marcador sérico em grupos de animais 

saudáveis e animais com diferentes lesões neoplásicas. Porém, devido à diversidade dos tipos 

tumorais e a não especificidade para câncer de mama, não foi possível estabelecer um 

parâmetro de comparação para o marcador em cadelas portadoras de carcinoma mamário. Já 

Manuali et al. (2012), constataram em seu experimento que os níveis séricos do CA 15-3 

tiveram correlação significativa com o grau de malignidade histológico do tumor de mama em 

cadelas. 

O marcador ideal reúne as características de monitorização da resposta terapêutica e 

detecção precoce de recidiva, além de diagnóstico precoce de neoplasias e de sua origem, e 

estabelecimento da extensão da doença. Esse marcador ainda não existe, e alguns pecam pela 

falta de especificidade e sensibilidade. Devendo sempre ser avaliados associando-se com a 
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clínica ou demais exames do paciente (ALMEIDA et al., 2007; OLIVEIRA e FONSECA, 

2011). 
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Avaliação comparativa de dosagem do marcador tumoral CA 15-3 em cadelas (Canis lupus familiaris) 
hígidas e com neoplasia mamária1 

Gabriela Basilio Roberto2,3*, Liane Ziliotto2, Meire Christina Seki2 

ABSTRACT.- Roberto G B., Ziliotto L., Seki M. C. [Comparative evaluation of tumor marker CA 15-3 dosage in 

dogs (Canis lupus familiaris) intact healthy and breast cancer] Avaliação comparativa de dosagem do marcado 
tumoral CA 15-3 em cadelas (Canis lupus familiaris) hígidas e com neoplasia mamária. Pesquisa Veterinária 
Brasileira 00(0):00-00. Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Estadual do entro-
Oeste, Rua Semeão Camargo Varela de Sá, 03, Vila Bela, Guarapuava, PR 85040-080, Brazil. E-mail: 
gabi_basilio1988@hotmail.com 

The CA 15-3 antigen is a protein present in the serum, used to monitoring women with breast cancer, 
mainly in metastatic disease detection. The objectives of this study were to evaluate the effectiveness and 
feasibility of using the CA 15-3 tumor marker in dogs, comparing the marker values between dogs with and 
without breast cancer, estimating changes in marker values after mastectomy, and their correlation between the 
histological types. In this study, the serum quantification of tumor marker CA 15-3 (electrochemiluminescence 
test) was made in twenty intact healthy dogs (control group) and twenty bitches with mammary neoplasia 
(patient group), animals with cancer had the content of the tracer performed before and 10 days after 

mastectomy. Histopathological examinations of the tumors were also carried out and for the vaginal cytology the 
material was collected at the moment of the mastectomy. The evaluation of the vaginal cytology data among the 
groups Diestro, Proestro and Anestro by the ANOVA test did not show a statistically significant difference among 
the values found. And in the analysis for comparing tumor marker values with histological types of neoplasms, 
divided into two groups, benign and malignant, using the Mann-Whitney Rank Sum Test, the test did not show a 
statistically significant difference, since p> 0,05. The values of the marker in the control group were an average of 
0.19 + 0.39 U/mL; pre-mastectomy group 1.56 + 0.39 U/mL and post-mastectomy 0.66 + 0.27 U/mL. The statistic 
was performed by comparison between groups pre and post-mastectomy and the control group comparisons 
with the group pre and post-mastectomy with statistical significance p < 0.005 in both tests . Thus, there is a 
difference in marker values before and after the surgical removal of the neoplasia, indicating a significant role in 
post mastectomy individual control. But there is much variation results in the different existing methods, and 
there is still a standard reference values for each method, more research is needed on the use of markers. 

INDEX TERMS: Tumor Marker CA 15-3, electrochemiluminescence; prognosis; mastectomy 
 
1Recebido em.............................................. 
 Aceito para publicação em....................................... 
2Pós-graduação em Ciências Veteirnárias da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Rua Simeão 
Camargo Varela de Sá 03, Vila Bela, Guarapuava, PR 85040-080, Brazil. *Autor para correspondência: 
gabi_basilio1988@hotmail.com 
3Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Rua Simeão Camargo Varela de 
Sá 03, Vila Bela, Guarapuava, PR 85040-340, Brazil. 
 
RESUMO. - O antígeno CA 15-3 é uma proteína presente no soro utilizado no acompanhamento de mulheres com 
câncer de mama, essencialmente na detecção de metástases. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a 
efetividade e a viabilidade da utilização do marcador tumoral CA 15-3 em cadelas, comparando-se os valores do 
marcador entre cadelas sem e com neoplasia mamária, avaliando-se alterações nos valores do marcador após a 
mastectomia, e suas correlações entre o tipo histológico. Este estudo fez a quantificação sérica do marcador 
tumoral CA 15-3 (teste de eletroquimioluminescência), em vinte cadelas hígidas (grupo controle) e vinte cadelas 
com neoplasia mamária (grupo teste), os animais com neoplasia tiveram a dosagem do marcador realizada antes 
e 10 dias após a mastectomia. Também foram realizados exames histopatológicos dos tumores e a para citologia 
vaginal o material foi coletado no momento da mastectomia. A avaliação dos dados de citologia vaginal entre os 
grupos Diestro, Proestro e Anestro pelo teste de ANOVA não demonstrou diferença estatística significativa entre 
os valores encontrados. E na análise para a comparação dos valores do marcador tumoral com os tipos 
histológicos de neoplasias, divididas em dois grupos, benignas e malignas, utilizando o teste de Mann-Whitney 
Rank Sum Test, o teste não demonstrou diferença estatística significativa visto que p > 0,05. Os valores 
encontrados do marcador no grupo controle foram uma média de 0,19 + 0,39 U/mL; no grupo pré-mastectomia 
1,56 + 0,39 U/mL e pós-mastectomia 0,66 + 0,27 U/mL. Em análise estatística com a comparação de grupo pré e 
pós-mastectomia, e do grupo controle com o grupo pré e pós-mastectomia observou-se significância com p < 
0,005. Assim, observou-se diferença nos valores do marcador antes e depois da remoção cirúrgica da neoplasia, 
indicando importante função no controle pós mastectomia individual. Porém há muita variação dos 
resultadosnos diferentes métodos existentes, e não há ainda um padrão dos valores de referência para cada 
método, sendo necessários mais estudos sobre o uso dos marcadores.  
 

mailto:gabi_basilio1988@hotmail.com
mailto:gabi_basilio1988@hotmail.com


27 

 

TERMOS DE INDECAÇÃO: Marcador tumoral CA 15-3, eletroquimioluminescência, prognóstico, mastectomia. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Define-se neoplasia como o crescimento celular em que ocorre alteração permanente e hereditária nas 

células de maneira errônea. A proliferação celular anormal excessiva, intencional e não autônoma, que continua 
indefinidamente devido aos efeitos da neoplasia em crescimento gera o tumor (RODASKI & PIEKARS 2009, 
BICALHO 2012). 

As neoplasias mamárias são muito comuns em cães, alcançando de 50% a 70% de todos os tumores que 
acometem uma população (LANA et al. 2007, CASSALI et al. 2014). Além da sua importância em medicina 
veterinária é ainda muito investigada, principalmente por servir de modelo para o estudo do câncer de mama na 
mulher (FELICIANO et al. 2012, GARRIDO 2011). 

Quanto ao tipo histológico, aproximadamente 35% a 50% das neoplasias mamárias caninas são 
malignas (FOSSUM et al. 2008, CIRILO 2008, OLIVEIRA et al. 2003, WITHROW & MACEWEN 2007).  

Sua ocorrência varia conforme a característica da população, como o hábito de realizar a 
ovariosalpingohisterectomia em animais jovens, a idade e a raça dos cães (LANA et al. 2007). No Brasil, Daleck et 
al. (1998), afirmam que os tumores de mama acometem cães de idade média a avançada, sem predisposição de 
raça ou idade.  
 O efeito hormonal para o desenvolvimento da neoplasia mamária pode ser avaliado pela incidência do 
desenvolvimento tumoral e sua relação com a fase hormonal em que as fêmeas são submetidas à 
ovariohisterectomia (FELICIANO et al. 2012, BICALHO 2012). A castração antes do primeiro estro reduz o risco 
de neoplasia mamária a menos de 0,5% (LANA et al. 2007, FOSSUM et al. 2008). Este risco aumenta para 8% 
após o primeiro ciclo estral e para 26% após o segundo cio (FOSSUM et al. 2008, OLIVEIRA et al. 2003, FONSECA 
& DALECK 2000). Porém, a maioria dos estudos não mostra, na maioria dos casos, nenhum efeito protetor da 
OSH realizada após os quatro anos de idade (LANA et al. 2007).  
 Entretanto, comprovou-se que a exposição a doses farmacológicas de hormônios exógenos são 
capazes de aumentar o risco de desenvolvimento de tumores mamários em cães, tornando a risco 2,3 vezes 
maior de desenvolvimento de neoplasia mamária (LANA et al. 2007, MISDORP 2002). 
 A influência hormonal descrita também pode ser avaliada pelo fato de muitos estudos terem 
comprovado a presença de receptores de estrogénio (ER), progesterona (PR), prolactina (PRL-R), e fatores de 
crescimento epidérmico (EGF-R) nas glândulas mamárias normais ou em portadores de tumores mamários 
benignos e malignos (MISDORP 2002). 

Apesar dos nódulos mamários serem facilmente identificados ao exame físico, este deve ser minucioso já 
que os nódulos malignos podem gerar metástases para vários órgãos, sendo os linfonodos regionais e os 
pulmões os mais comumente afetados (DALECK et al. 1998). A avaliação de metástases distantes, principalmente 
pulmonares, deve ser realizada sempre nos pacientes com neoplasia mamária antes da indicação cirúrgica 
(CASSALI et al. 2014). O diagnóstico definitivo do tipo de tumor é possível por meio de microscopia, por citologia 
ou histopatologia. A avaliação histopatológica pode ser realizada por meio de biopsias ou excisões da neoplasia 
em sua totalidade (MISDORP 2002, SAKAMOTO 2011). Mais recentemente a imuno-histoquímica tem 
revolucionado o diagnóstico na oncologia, pois, além do auxílio ao diagnóstico de vários tipos de neoplasia, a 
imuno-histoquímica tem permitido a identificação de diferentes tipos de marcadores (enzimas, receptores, 
outros produtos de genes, etc.) que estão relacionados ao comportamento biológico das neoplasias tanto em 
mulheres como em cadelas (ZUCCARI et al. 2009). 

A radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal são procedimentos rotineiros na veterinária como 
auxílio no diagnóstico e prognóstico, e na avaliação em casos de suspeita de metástases à distância 
(CAVALCANTI & CASSALI 2006). Ainda na categoria de exames de imagem temos a tomografia computadorizada 
e a ressonância magnética que apresentam maior acurácia na detecção de metástases e na avaliação de invasão 
tumoral (ALEXANDER et al. 2012). 

A remoção cirúrgica (mastectomia) é a primeira linha de tratamento para o tumor de mama em cadelas, 
exceto no carcinoma inflamatório (CASSALI et al. 2014). O tipo do tumor, o estágio da doença e os sinais 
sistêmicos devem ser averiguados, para se definir se a paciente está apta ou não para o tratamento cirúrgico 
(LANA et al. 2007).  

Os marcadores tumorais podem ser componentes estruturais, bioquímicos e celulares presentes tanto 
em células tumorais como normais (CAPELOZZI 2001). São em sua maioria proteínas ou pedaços de proteínas, 
presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos. A formação e o crescimento de células 
neoplásicas levam ao aparecimento e ou alterações em suas concentrações (ALMEIDA et al. 2007, MATTOS et al. 
2005, SOUZA 2002). Essas macromoléculas podem ser formadas pela neoplasia, ou podem ser referentes à 
resposta no organismo à presença no tumor (ARAÚJO, 2013) e podem ser quantificados ou detectados por testes 
bioquímicos ou imunoistoquímicos (MATTOS et al. 2005). A avaliação dos marcadores tumorais para definição 
de prognóstico do câncer de mama tem avançado significativamente nos últimos anos (EISENBERG & KOIFMAN, 
2001). 
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Os marcadores mucinosos e de tipo mucinosos mais estudados hoje são: CA 125, CA 15-3, CEA 
(carcinoembrionário) e CA 19-9 (SOUZA 2002). A mucina (MUC 1), é um complexo glicoprotéico gigante que 
localiza-se extracelularmente. Nas células malignas, a presença da mucina está elevada, e sua dosagem no sangue 
pode indicar a ocorrência de neoplasias, e determinar a presença de doença redicivante, progressão ou resposta 
à terapia (MANUALI et al. 2012, SOUZA 2002). 

O antígeno CA 15-3 tem sido utilizado no acompanhamento de mulheres com câncer de mama, 
principalmente na detecção de metástases, antes mesmo do surgimento de manifestações clínicas, sendo o mais 
sensível atualmente (BICALHO 2012, GERAGHTY et al. 1992, LOPEZ et al. 2012).  

O aumento superior a 25% na concentração desse marcador está relacionado a evolução da doença em 
até 90% dos casos, em contrapartida, uma redução na concentração está associada à regressão em até 80% dos 
casos (ALMEIDA 2006). Silveira (2005) relatou ainda que níveis muito elevados desse marcador estão 
associados à pior prognóstico e sobrevida reduzida. 

Baseados nestes conhecimentos, Almeida et al. (2007) recomendaram que a dosagem do CA 15-3 fosse 
efetuada antes do tratamento, após 2 a 4 semanas do tratamento (cirúrgico ou quimioterápico) e um 
acompanhamento a cada 3 a 6 meses. 

Em medicina veterinária Marchesi et al. (2010), realizaram um trabalho de avaliação da concentração 
sérica e plasmática do CA 15-3 em cães, com o objetivo de determinar um valor de referência para a espécie. O 
estudo avaliou o marcador sérico em grupos de animais saudáveis e animais com diferentes lesões neoplásicas. 
Porém, devido à diversidade dos tipos tumorais e a não especificidade para o câncer de mama, não foi possível 
estabelecer um parâmetro de comparação para o marcador em cadelas portadoras de carcinoma mamário. Já 
Manuali et al. (2012), constataram em seu experimento que os níveis séricos do CA 15-3 tiveram correlação 
significativa com o grau de malignidade histológico do tumor de mama em cadelas. 

O marcador ideal reúne as características de monitorização da resposta terapêutica e detecção precoce 
de recidiva, além de diagnóstico precoce de neoplasias e de sua origem, e estabelecimento da extensão da 
doença. Esse marcador ainda não existe, e alguns pecam pela falta de especificidade e sensibilidade. Devendo 
sempre ser avaliados associando-se com a clínica ou demais exames do paciente (ALMEIDA et al. 2007, 
OLIVEIRA & FONSECA 2011). 

Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a efetividade e a viabilidade da utilização do marcador 
tumoral CA 15-3 para definição de diagnóstico/prognóstico em cadelas com neoplasias mamárias, buscando 
assim novos meios para o diagnóstico precoce e seguimento. Também se buscou a análise de parâmetros do 
marcador em cadelas sem neoplasias mamárias, comparando os valores do marcador entre cadelas sem e com 
neoplasia mamária, além da avaliação das alterações nos valores do marcador pré e pós a remoção da neoplasia 
mamária (mastectomia), comparação e correlações entre o tipo histológico, as características do tumor e os 
valores obtidos no marcador.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo foi realizado através da quantificação sérica do marcador tumoral CA 15-3 em vinte cadelas 

hígidas e 20 cadelas com neoplasia mamária. Os animais utilizados foram provenientes da rotina da Clínica 
Escola Veterinária (CEVET) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 

Seleção dos Animais. Os animais foram divididos em 2 grupos. No primeiro (grupo controle), foram 
utilizadas 20 cadelas castradas antes do primeiro estro (sem exposição de estrógeno em tecido mamário). No 
segundo grupo (grupo teste) foram utilizadas 20 cadelas apresentando neoplasia mamária. 

As cadelas com neoplasia mamária, atendidas na Clínica Escola Veterinária da UNICENTRO, passaram 
por avaliação clínica e foram encaminhadas para o setor de cirurgia, onde foram realizados os exames pré-
operatórios como exames radiográficos para pesquisa de metástases, hemograma e exames bioquímicos renal 
(creatinina) e hepático (alanina aminotrasferase - ALT). Os animais que apresentaram alguma alteração nesses 
exames, como infeções uterinas, alterações renais ou hepáticas, ou apresentavam alguma outra alteração 
compatível com outro tipo de neoplasia, não fizeram parte do projeto. Os animais selecionados como aptos, 
fizeram parte do grupo teste deste trabalho e foram então encaminhados para o serviço de cirurgia onde se 
definiu o tratamento cirúrgico mais adequado.  

Técnica Cirúrgica e Protocolo Anestésico. O protocolo anestésico utilizado foi com medicação pré-
anestésica, seguida de indução e manutenção anestésicas. Os fármacos utilizados na medicação pré-anestésica 
foram metadona ou morfina, associadas ou não com clorpromazina ou midazolam; para indução anestésica foi 
utilizado propofol e para manutenção o isoflurano.  

As técnicas cirúrgicas realizadas nos animais do grupo teste foram adotadas de acordo com as mamas 
envolvidas e as características clínicas de cada paciente, sendo realizadas nos animais participantes deste 
trabalho a mastectomia total unilateral ou a mastectomia regional. 

Análise de Ficha Clínica. O levantamento de dados do trabalho também foi realizado através da 
avaliação da ficha clínica dos pacientes que participaram do projeto. Dados como utilização de progestágeno, 
presença de ulceração na neoplasia, quais mamas estavam acometidas pelos nódulos, idade e raça dos animais 
foram extraídos da anamnese e exame físico realizados pelo clínico que atendeu cada paciente. 



29 

 

Exame Histopatológico. Após a cirurgia, as mamas removidas com os nódulos ou massas tumorais 
foram acondicionadas em formol 10% pelo período de 48 horas, e depois eram realocados em álcool a 70% para 
sua conservação e posterior envio para a realização de exame histopatológico. O material foi enviado para o 
laboratório VetPat®1 para realização desses exames, através da coloração de HE (Hematoxilina-Eosina). 

Citologia Vaginal. Foram realizados esfregaços vaginais para a execução de citologia vaginal no grupo 
teste. A colheita foi feita no momento da cirurgia, após a indução anestésica, onde foram confeccionadas duas 
lâminas através de swab vaginal, para posterior leitura. As lâminas foram encaminhadas para o Laboratório de 
Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). As amostras 
submetidas à avaliação citoscópica foram coradas pelo Panótico - Instant-Prov®2. A citologia vaginal objetivou 
determinar o momento do ciclo estral das cadelas operadas e definir uma possível interferência hormonal nos 
resultados. 

Análise do Marcador Tumoral. Para a análise do marcador tumoral CA 15-3 foi realizada a coleta de 
sangue em apenas um momento nos animais do grupo controle e em dois momentos nos animais do grupo teste. 
As coletas foram de 3 mL de sangue, através de venopunção da jugular, e as amostra foram acondicionados em 
tubos sem anticoagulante para a realização da dosagem do marcador tumoral CA 15-3. Nos indivíduos do grupo 
1 a coleta foi realizada no momento do primeiro atendimento após o exame físico geral detalhado para se 
descartar a presença de qualquer doença ou condição que pudesse interferir no resultado do exame.  

Nos animais do grupo 2 (grupo teste) a primeira coleta foi realizada imediatamente após a indução 
anestésica (e, portanto antes do início do procedimento cirúrgico) e a segunda coleta de sangue para dosagem do 
marcador foi realizada 10 dias após a mastectomia, no momento em que os animais retornavam a clínica escola 
para retirada dos pontos. Para o marcador tumoral, o soro foi encaminhado para o Laboratório Biolabor®3 em 
Itararé - SP. O método utilizado pelo laboratório foi a eletroquimioluminescência através do kit Elecsys CA 15-3 
II®4. 

Análise Estatística. Os dados foram tabulados e analisados por programa computacional Sigma Stat for 
Windows (2009), aplicando-se o teste t pareado para comparar o grupo pré-mastectomia com o grupo pós-
mastectomia. Para análise estatística realizada entre os grupos controle e pré-mastectomia e grupo controle e 
pós-mastectomia não foi possível utilizar o teste t, sendo então utilizado o teste de Mann-Whitney Rank Sum, por 
se tratarem de grupos de diferentes animais e valores que não seguiram uma distribuição normal. Para análise 
na citologia vaginal o teste utilizado foi o One Way Analysis of Variance (ANOVA) para comparação dos grupos 
anestro, proestro e diestro. Já para a análise entre os dois grupos de tumores benignos e malignos o teste 
estatístico utilizado foi Mann-Whitney Rank Sum Test. 
 

RESULTADOS 
Durante os atendimentos e avaliações para seleção dos pacientes do grupo teste, com neoplasia 

mamária, as mais diferentes apresentações clínicas foram observadas, como tumores de tamanhos variáveis, 
com o menor medindo 0,5 cm e o maior mais de 11 cm de comprimento. Também foi observada a presença de 
ulcerações em tumores e uma maior prevalência de neoplasias nas mamas inguinais em comparação as outras 
mamas.  

A escolha dos procedimentos cirúrgicos variou conforme a apresentação clínica dos tumores, e com o 
estado geral das pacientes submetidas ao procedimento. A maioria dos animais foi submetida à mastectomia 
total unilateral, por estarem aptas a passar por esse procedimento, e por esta ser a técnica de escolha na Clínica 
Escola. Na Figura 1 estão podem ser observadas algumas das características tumorais, encontradas.  

Nos exames pré-operatórios nenhum animal apresentou alteração em imagem radiográfica compatível 
com metástase, e os exames hematológicos e bioquímicos apresentaram-se dentro dos valores de normalidade, 
sendo que em alguns animais (2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12 e 18) observou-se leucocitose por neutrofilia correspondendo 
a 45% dos pacientes. 

Sobre a utilização de progestágenos nos animais que participaram do projeto, seis animais (30%) 
utilizaram uma ou mais doses de progestágeno durante a vida, 11 (55%) não utilizaram, e em três (15%) os 
proprietários não souberam informar. 

A média de idade de pacientes acometidos com neoplasias mamárias durante a pesquisa foi de 9,85 (+ 
2,3) anos. Por esse motivo o protocolo anestésico mais utilizado foi aquele considerado mais seguro para a 
maioria dos animais: 1 – Medicação pré-anestésica (MPA): metadona com midazolan; 2 – Indução: propofol; 3 – 

                                                           
1
Endereço: Rua Coronel Manuel de Morais, 146, Jd.Brasil, CEP:13073-022,Campinas/SP Fones:(19)4062-

9232/3500-2478E-mail: contato@vetpat.com. Responsável técnico: Felipe Augusto Ruiz Sueiro, CRMV-SP 
10800) – Laboratório Veterinário em Campinas – SP. 

2Newprov – Rua Primeiro de Maio, 590, Pinhais – Paraná – CEP: 83323-020, Brasil. 
3
Endereço: Rua São Pedro, Nº 557 - Itararé SP. Responsável técnico Vinícius Taliberti – Farmacêutico 

CRF SP 71178. 
4
Roche Diagnostica Brasil Ltda - Av. Engenheiro Billings, 1729 – Jaguaré – Prédio 38 São Paulo BRASIL 

0800772295.  
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Manutenção: isoflurano. Sendo que devido a algumas alterações clínicas ou comportamentais de alguns 
pacientes a MPA sofreu algumas alterações como adição de clorpromazina (pacientes 7 e 15), devido o 
comportamento agitado, e a utilização apenas de metadona (pacientes 3; 4; 5; 7) por se apresentarem mais 
debilitados.  

Referente à raça de maior casuística no grupo teste da pesquisa, SRD (sem raça definida) 
corresponderam a 15 animais (80%), os outros 20% foram compostos de um Border Collie (5%); um Pinscher 
(5%); um (5%) Dachshund e um (5%) Cocker Spaniel Inglês.  

Dos 20 animais do grupo teste, um animal apresentou neoplasia em M1, oito animais em M2, 12 animais 
em M3, 13 animais em M4 e oito animais em M5. Sendo que um mesmo animal teve neoplasias em mais de uma 
mama e que as mamas mais acometidas por neoplasias foram a M3, M4 e M5. 

 

 

Fig 1: Imagem fotográfica de quatro pacientes que participaram do projeto (grupo teste), demonstrando a 
variedade de apresentação clínica das neoplasias. A e B representam nódulos pequenos, sem ulceração em 
apenas uma mama. C e D estágio mais avançado da doença, com neoplasias grandes o ulceradas cometendo mais 
de uma mama. 

 
Referente aos exames histopatológicos realizados após a mastectomia, dos 20 animais pesquisados, 

tivemos três animais (15%) que apresentaram neoplasias benignas e 17 (85%) que apresentaram neoplasias 
malignas. Como alguns animais apresentavam mais que um nódulo ou massa mamária, o total de lesões 
encaminhadas para exame histopatológico foi de 44 nódulos ou massas. Sendo que desses, quatro (10%) foram 
benignos, onde os quatro foram classificados como tumor mamário misto benigno. Os outros 40 (90%) foram 
malignos, onde tivemos desses 40, um caso (2,5%) classificado como carcinossarcoma mamário e os outros 39 
(97,5%) como carcinoma, desses os tipos prevalecentes foram, sólido, papilífero e misto, dos mais variados 
graus.  

Quanto a citologia vaginal foram observados 12 animais (60%) em anestro, três animais (15%) em 
proestro e dois animais (10%) em estro, não foi possível a identificação do ciclo estral em três animais (15%), 
devido a contaminação da amostra, ou coleta de material inadequada. 

Na análise do marcador tumoral CA 15-3 pode-se observar que os valores obtidos na análise das 
amostras variaram entre 1 e 2,4 U/mL nas amostras pré-mastectomia, entre 0,09 e 0,9 U/mL nas pós 
mastectomia e valores entre 0,09 e 0,7 U/mL no grupo controle (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Valores séricos individuais numéricos de CA 15-3 de cada grupo de animais encontrados no 
experimento e valores da média + desvio padrão, mediana e erro padrão encontrados no experimento, através 
do método de eletroquimioluminescência, Guarapuava-PR, 2015 

 MARCADOR TUMORAL CA 15-3 (em U/mL) 

Animal teste Pré mastectomia Pós mastectomia Animal controle Controle 

1 1 0,9 1 0,09 

2 1,8 0,7 2 0,6 

3 1,2 0,7 3 0,7 

4 1,3 0,6 4 0,4 

5 1,5 0,4 5 0,4 

6 1,2 0,7 6 0,1 

7 1 0,6 7 0,1 

8 2,2 0,9 8 0,09 

9 1,4 0,9 9 0,09 

10 1,8 0,9 10 0,1 

11 1,8 0,8 11 0,09 

12 1,4 0,8 12 0,09 

13 1,4 0,7 13 0,09 

14 1,9 0,9 14 0,09 

15 1,2 0,9 15 0,09 

16 2 0,8 16 0,1 

17 1,5 0,7 17 0,1 

18 1,3 0,09 18 0,4 

19 2,4 0,2 19 0,09 

20 1,9 0,09 20 0,09 
Média 1,56 + 0,39a 0,66 + 0,27b - 0,19+ 0,39 

Mediana 1,45B 0,7C - 0,095A 

Erro Padrão 0,09 0,06 - 0,04 
abLetras minúsculas diferentes na mesma linha significam médias com diferenças estatísticas significativas entre 
grupos (pré e pós mastectomia) com os mesmos animais. Teste t pareado (n=20) 
ABLetras maiúsculas diferentes na mesma linha significam medianas com diferenças estatísticas significativas 
entre grupos (pré mastectomia e controle). Teste Mann-Whitney Rank Sum (n=20) 
ACLetras maiúsculas diferentes na mesma linha significam medianas com diferenças estatísticas entre grupos 
(pós mastectomia e controle) Teste Mann-Whitney Rank Sum (n=20) 
Fonte: produção do próprio autor  

 
 
Na Figura 2 observa-se um gráfico com os valores do marcador tumoral CA 15-3 obtidos pelo grupo teste 

(pré e pós-mastectomia) e pelo grupo controle. 
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Fig 2: Gráfico demonstrativo dos valores do marcador CA 15-3 representados em média e erro padrão do grupo 
teste (pré e pós-mastectomia) (n=20) e do grupo controle (n=20), encontrados no experimento, através do 
método de eletroquimioluminescência. Guarapuava/PR, 2015. Letras diferentes entre si indicam diferença 
estatística entre os grupos onde p <0,05 

 
Na Quadro 1 observam-se os dados obtidos na análise estatística de média, erro padrão e mediana, onde 

os valores de média encontrados do marcador tumoral no grupo controle foram de 0,19 + 0,39 U/mL; no grupo 
pré-mastectomia de 1,56 + 0,39 U/mL e no grupo pós-mastectomia de 0,66 + 0,27 U/mL. Os dados foram 
tabulados e analisados por programa computacional Sigma Stat for Windows (2009), aplicando-se o teste t 
pareado para comparar o grupo pré-mastectomia com o grupo pós-mastectomia, onde se observa que os valores 
médios obtidos através do teste estatístico t pareado apresentaram diferença significativa entre as duas 
concentrações, visto que p < 0,05. Para análise estatística realizada entre os grupos controle e pré-mastectomia 
não foi possível utilizar o teste t, pois os dois grupos não eram compostos pelos mesmos animais, e encontravam-
se valores discrepantes que impossibilitaram a utilização desse teste. Foi tentado levar os valores a uma linha de 
normalidade utilizando o LOG de 10+1, mas também não permitiu a utilização do referido teste, sendo então 
utilizado o teste de Mann-Whitney Rank Sum, por se tratarem de grupos de diferentes animais e valores que não 
seguiram uma normalidade. O referido teste apontou uma diferença estatística significativa entre os dois grupos, 
visto que p < 0,05. O mesmo teste foi utilizado para a análise entre os grupos controle e pós-mastectomia, o qual 
também apontou diferença estatística, visto que p < 0,05. 

A avaliação dos dados de citologia vaginal entre os grupos Diestro, Proestro e Anestro pelo teste de 
ANOVA não demonstrou diferença estatística significativa entre os valores encontrados. E na análise para a 
comparação dos valores do marcador tumoral com os tipos histológicos de neoplasias, divididas em dois grupos, 
benignas e malignas, utilizando o teste de Mann-Whitney Rank Sum Test, o teste não demonstrou diferença 
estatística significativa visto que p > 0,05. 
 

DISCUSSÃO 
A realização desse trabalho justifica-se devido à carência de estudos sobre os marcadores tumorais em 

cadelas, e a alta incidência desta neoplasia nessa espécie (DE NARDI et al. 2002, BICALHO 2012). 
As características clínicas encontradas durante a realização do experimento foram que as cadelas 

atendidas apresentavam média de idade de 9,85 (+ 2,3) anos, muito próximo a pesquisa de Oliveira et al. (2003) 
que encontraram média de idade de 9 (+ 3,1) anos e a maioria eram cães sem raça definida. Também Silva et al. 
(2014), encontraram em seu estudo uma idade média de 10,1 anos (5 a 17). Referente à raça a maioria dos 
animais atendidos pela pesquisa foi SRD (sem raça definida), o que correspondeu a 15 animais (80%). Assim 
como o observado nos animais deste projeto de pesquisa, no Brasil, os tumores de mama acometem mais 
comumente cães de idade média a avançada, sem predisposição de raça (Daleck et al. 1998). 

As informações referentes a vida reprodutiva e uso de progestágenos das pacientes atendidas pelo 
projeto nem sempre puderam ser respondidas de maneira adequada pelos proprietários. Da mesma forma como 
descrito por Bueno et al. (2008), a população local, e o próprio perfil de atendimento da clínica, tem como 
característica muito comum a adoção de animais de rua ou mesmo por doação de pessoas próximas aos 
proprietários, e com isso muitos deles não possuem informações anteriores sobre o animal. Portanto, as 
informações obtidas sobre o uso de progestágenos exógenos foi de que seis animais (30%) utilizaram uma ou 
mais doses de progestágeno durante a vida, 11 (55%) não utilizaram, e três (15%) os proprietários não 
souberam informar por serem animais adotados da rua já adultos. 
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Quanto ao número de nódulos 15 animais (75%) apresentaram mais de um nódulo no momento do 
diagnóstico e apenas cinco (25%), apresentavam nódulo único, corroborando com um estudo que documentou 
que 70% das fêmeas intactas tinham mais de um tumor mamário no momento do diagnóstico (LANA et al. 2007, 
CASSALI et al. 2014). 

Quanto ao envolvimento das glândulas mamárias, foi observado no presente estudo que, um animal 
(5%) apresentou neoplasia em M1, oito animais (40%) em M2, 12 animais (60%) em M3, 13 animais (65%) em M4 
e oito (40%) em M5. Sendo que um mesmo animal teve neoplasias em mais de uma mama e as mais acometidas 
por neoplasias foram a M3 e M4. As quartas e quintas glândulas mamárias são as mais acometidas já que 
apresentam maior quantidade tecidual e por estarem em uma região predisposta a traumatismos (LOPES 2012, 
CIRILO 2008).  

Nos exames pré-operatórios a única alteração constatada na pesquisa foi leucocitose por neutrofilia em 
9 animais (45%). Este resultado encontra-se superior ao encontrado por Silva et al. (2014), que em seu estudo 
constataram leucocitose neutrofílica em 18,6% das pacientes. A leucocitose por neutrofilia verificada neste 
trabalho possivelmente reflete a condição inflamatória decorrente da neoplasia mamária, e também à ulceração 
presente em algumas pacientes (CHILDRESS 2012). 

Quanto a classificação histológica 10% dos tumores pesquisados foram benignos e 90% malignos, 
resultado esse próximo ao encontrado por Oliveira et al. (2003), que em sua pesquisa encontraram observou que 
em 71 cadelas com neoplasia mamária, 71,8% delas apresentaram neoplasias malignas e 28,2% neoplasias 
benignas. Entretanto, estes achados entram em desacordo com Fossum et al. (2008) e Feliciano et al. (2012) que 
citam que os tumores benignos representam cerca de 50% das neoplasias mamárias caninas. Tais divergências 
podem ser pelas próprias características da população atendida em nossa clínica escola, que em geral demora 
mais para buscar atendimento e com frequência seus animais apresentam neoplasias de grandes tamanhos e 
longo tempo de evolução. A maior incidência de neoplasias malignas em relação as benignas também foi 
observado no trabalho de Marchesi et al. (2010), onde as formas malignas da neoplasias corresponderam a 
78,2% de todas as formas neoplásicas. Para os autores esta maior ocorrência se justifica pelos pacientes terem 
sido atendidos por um cirurgião quando o estágio da doença neoplásica já estava avançado.  

A presença de receptores hormonais nas neoplasias mamárias, como ER, PR, PRL-R e o EGF-R pode ser 
um indicativo da influência hormonal no desenvolvimento de neoplasias benignas ou malignas (MISDORP 2002). 
Ainda, as variações fisiológicas com influência hormonal nos tecidos mamários como a gestação psicológica, a 
gestação, ou o parto, que ocorrem normalmente depois de algum ciclo estral, não parecem influenciar na 
ocorrência da neoplasia mamária. (LANA et al. 2007, DALECK et al. 1998). No presente trabalho, foi observado 
que os 3 animais (15%) encontravam-se em proestro e apresentavam hiperplasia mamária, porém, o ciclo estral 
dos animais, não influenciou nos valores encontrados do marcador tumoral CA 15-3. 

Durante o trabalho, uma das dificuldades foi a escassez de valores de referência fato também 
evidenciado por Marchesi et al. (2010) que realizaram a pesquisa com 57 amostras de soro e tecidos das fêmeas 
de cães com lesões mamarias neoplásicas e 24 amostras de soro de indivíduos clinicamente saudáveis para 
posterior comparação de resultados. Bicalho (2012) realizou uma pesquisa de dosagem do marcador CA 15-3 em 
cadelas hígidas através do ensaio imunoluminométrico por quimioluminescência e obteve valores médios de 
0,4140 ± 0,25 U/mL nas amostras concentradas duas vezes e 0,5170 ± 0,25 U/mL nas amostras concentradas 
quatro vezes. No presente trabalho se pode observar que as cadelas com neoplasia mamária apresentaram 
valores maiores (1,56 + 0,39 U/mL), sem a necessidade de concentração da amostra. Ainda a regressão dos 
valores de CA 15-3 após 10 dias da mastectomia, com queda da média de 1,56 +0,39 U/mL pré-mastectomia para 
0,66 + 0,27 U/mL pós-mastectomia mostrou-se importante para um futuro controle de recidivas, ou doença 
metastática. Este achado vem de encontro ao de Almeida et al. (2007), que em humanos relacionaram o aumento 
superior a 25% na concentração do CA 15-3 em pacientes com a progressão da doença em 80% a 90% dos casos, 
e a diminuição em sua concentração está associada à regressão da doença em 70% a 80% dos casos. 

Agyagosova et al. (2012), encontraram em seu trabalho com o método de radioimunoensaio valor médio 
de CA 15-3 em cadelas com tumor de 8,58 ± 1,27 U/mL. Já Marchesi et al. (2010), com o método de 
quimiluminescência direta encontraram valores de 0.79 ± 0.56 U/mL. Valores estes diferentes aos encontrados 
na presente pesquisa. 

Campos (2010) utilizou-se do ensaio ELISA para quantificar o marcador CA 15-3 em cadelas hígidas e 
portadoras de neoplasia mamária. As cadelas saudáveis apresentaram valores de 1,37 ± 0,46 ng/mL. Os animais 
hígidos desse trabalho apresentavam valores de 0,19+ 0,39 UI/mL. 

Como Marchesi et al. (2010) constataram em seus estudos, o uso da quimioluminescência e os kits 
utilizados na medicina humana podem ser promissores para a determinação dos níveis de CA 15-3 em cães, e os 
valores encontrados nesse estudo através da eletroquimioluminescência corroboram tal afirmação. 

Mesmo com os valores significativos encontrados, onde pode se observar queda do valor do marcador 
tumoral em todos os animais após a mastectomia, são necessários mais estudos sobre os marcadores tumorais 
em cães e também a busca da melhor técnica a ser utilizada para esta avaliação e de valores constantes que 
possam ser utilizados como referência. 

Em relação aos resultados do histopatológico não foi verificada variação significativa sobre o tipo 
histológico e a elevação do marcador tumoral, e uma análise estatística mais apurada não foi realizada pela 
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diferença dos grupos com trê animais apenas com neoplasias benignas, e 17 animais com malignas. Visualmente 
observamos certa tendência de maior valor de CA 15-3 nas neoplasias benignas, porém não foi confirmada 
estatisticamente. Contudo, segundo Manuali et al. (2012) em sua pesquisa com 50 neoplasias mamárias malignas 
foi possível observar níveis mais significativos do marcador. 
 

CONCLUSÕES 
Através do método utilizado, observou-se diferença estatística nos valores do marcador CA 15-3 antes e 

depois da remoção cirúrgica do tumor e que o tipo histológico não influenciou nos valores do marcador tumoral, 
podendo indicar que para acompanhamento individual do paciente, é uma escolha interessante, pois este pode 
apresentar aumento sérico do CA 15-3 antes mesmo de sinais clínicos ou dos exames de imagem identificarem 
massas. Porém ainda existe muita variação dos resultados nos diferentes métodos existentes, e não há ainda um 
padrão dos valores de referência para cada método, e desta forma, mais estudos são necessários sobre esse 
assunto.  

A utilização dos marcadores tumorais como fatores de prognóstico da neoplasia mamária deve ser 
realizada com cautela. Novos estudos precisam ser realizados para se avaliar a sobrevida e a relação com o 
marcador tumoral, padronizando os métodos e em um número cada vez maior de pacientes. Há necessidade de 
um cooperativismo entre os especialistas para buscar a cada dia, outras formas de diagnóstico e prognóstico 
para esses casos. 
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Legendas das Figuras 

Fig 1: Imagem fotográfica de quatro pacientes que participaram do projeto (grupo teste), demonstrando a 
variedade de apresentação clínica das neoplasias. A e B representam nódulos pequenos, sem ulceração em 
apenas uma mama. C e D estágio mais avançado da doença, com neoplasias grandes o ulceradas cometendo mais 
de uma mama. 

 
Fig 2: Gráfico demonstrativo dos valores do marcador CA 15-3 representados em média e erro padrão do grupo 
teste (pré e pós-mastectomia) (n=20) e do grupo controle (n=20), encontrados no experimento, através do 
método de eletroquimioluminescência. Guarapuava/PR, 2015. Letras diferentes entre si indicam diferença 
estatística entre os grupos onde p <0,05 
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