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RESUMO 

 

Malatesta FDS. Perfil da neoplasia mamária canina e sua relação com a poluição 

atmosférica [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

O câncer de mama vem apresentando considerável aumento nos últimos tempos. A 

literatura sugere que a poluição atmosférica urbana se associa a neoplasias. Entre os 

monitores de poluição, o cão se mostra adequado por apresentar grau de exposição à 

poluição semelhante ao seu dono. Assim, objetivamos estudar o comportamento 

epidemiológico da neoplasia de mama em cães e sua associação com material 

particulado atmosférico. Foram incluídos neste estudo observacional transversal, 212 

cães de uma clínica veterinária privada de referência para tratamento oncológico em São 

Paulo. Os dados foram obtidos retrospectivamente de prontuários entre 2008 e 2011 e 

complementados com ligação telefônica aos proprietários dos animais para coleta de 

dados sobre tabaco e tempo de moradia no local. A poluição foi estimada pela média do 

PM10 fornecidos pelos monitores da CETESB. Estratificamos buffers de exposição a 

poluição por análise espacial dos animais em vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias 

locais e coletoras, como alta, média e baixa exposição respectivamente. Os dados foram 

analisados por testes de qui-quadrado. A neoplasia de mama incidiu em cadelas de idade 

avançada (9,582,64 anos), não ovariosalpingohisterectomizadas (68,4%) e em 

estadiamento clínico avançado (41,5%), sendo responsável direta por 67,4% dos óbitos 

ocorridos. Houve predomínio de raça poodle (22%) e dieta comercial (50,5%). Poucos 

cães faziam uso de anticoncepcionais (9%) ou apresentaram pseudociese (31,1%). A 

maioria (65,5%) apresentou os tipos histológicos carcinoma complexo e carcinoma 

túbulo-papilífero, seguido por carcinoma sólido (14,6%). O MP10 mostrou associação 

com pior prognóstico (p=0,07). A análise espacial mostrou predomínio de casos na zona 

Sul da cidade (68,4%), maior concentração em vias de média exposição (51,4%) e 

tendência a pior prognóstico (p=0,05) nos animais submetidos a alta exposição. 

Concluímos que na região estudada, o câncer de mama em cães apresenta 

comportamento agressivo, diagnóstico tardio e a poluição urbana pode estar relacionada 

ao seu desenvolvimento.  

 

Descritores: Neoplasias da Mama; Cães; Poluição do ar; Material Particulado. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Malatesta FDS. Canine mammary tumor profile and its association with air pollution 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

Mammary tumors have shown considerable increase in recent times. The literature 

suggests that urban air pollution is associated with malignancies. Among pollution 

monitors, the dog has been adequate for presenting level of pollution exposure similar 

to its owner. Therefore, we aimed to study the epidemiological behavior of breast 

cancer in dogs at the city of São Paulo and its association with atmospheric particulate 

matter. This cross-sectional observational study includes 212 dogs from a private 

veterinary clinic that’s reference for cancer treatment in São Paulo. Data were obtained 

retrospectively from medical records between 2008 and 2011, and supplemented with 

telephone call to animal owners, in order to collect data on tobacco and residence time 

on location. Exposure of pollution was estimated by average PM10 monitors provided by 

CETESB. Also stratified buffers of exposure to pollution, by spatial analysis, in large, 

arterial and side streets as high, medium and low exposure respectively. Data were 

analyzed for chi-square test. Breast cancer incidence was observed in advanced aged 

female dogs (9,582,64 years), not spayed (68,4%) in advanced clinical staging (41,5), 

and was directly responsible for 67,4% of death. It was more common in poodle breed 

(22%) and commercial diet (50,5%). Few dogs were using contraceptives (9%) or 

showed pseudopregnancy (31,1%). Most of them (65,5%) showed histologic types 

complex carcinoma and tubule-papillary carcinoma, followed by solid carcinoma 

(14,6%).  PM10 associated with poor prognosis (p=0,07). Spatial analysis showed a 

predominance of cases in the south zone of the city (68,4%), greater concentration on 

medium exposure streets (51,4%) and poor prognosis (p=0,005) in animals subjected to 

high exposure. We concluded that breast cancer in dogs show aggressive behavior at the 

studied region, mostly of late diagnosis, and that urban air pollution exposure may be 

correlated to its development.  

 

Descriptors: Breast Cancer; Dogs; Air pollution; Particulate Matter. 
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 Introdução   

 

 

 

 

Com o desenvolvimento urbano e industrial em todo o mundo, a emissão de 

poluentes atmosféricos vem apresentando aumento crescente e os efeitos deletérios da 

poluição do ar à saúde humana constituem importante preocupação à saúde pública 

(Pope et al., 1995).  

Desde os anos 80, a cidade de São Paulo apresenta níveis de poluição do ar que 

veem sendo reconhecidos como problema ambiental na saúde da população 

(Matsumoto, 2005). Os veículos automotores são os principais causadores dessa 

poluição. A frota da Região Metropolitana de São Paulo representa cerca de 8,5 milhões 

de veículos para uma população em torno de 20 milhões de habitantes e, 

progressivamente, a taxa de carros por pessoa vem aumentando, dificultando o tráfego e 

mantendo os indivíduos por mais tempo inalando a poluição de origem veicular durante 

as horas de maior congestionamento (CETESB, 2014). 

Evidências indicam que o aumento nos níveis de poluição do ar está associado 

aos registros diários de mortalidade (Pope et al., 1995) e morbidades por: doenças 

cardiovasculares e respiratórias, além de alterações no sistema imunológico, 

neurológico, reprodutivo e a ocorrência de câncer (Bataeson e Schwartz, 2004). 

Destaca-se que no tocante ao câncer, por normalmente apresentar um período de 

latência longo, faz-se necessário muito tempo para se instalar e desenvolver nos seres 

humanos (Rodaski e Piekarz, 2009a). 

 O uso de cães na identificação dos efeitos carcinogênicos decorrentes da 

poluição ambiental é vantajoso, pois esses animais podem ser utilizados como 

biomarcadores (Pawlak et al., 2013), permitindo investigar possível relação entre câncer 
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e os poluentes atmosféricos. A constatação de tal associação demoraria muito mais 

tempo nos seres humanos, pois sua expectativa de vida é bem superior que a dos 

animais (Calderon-Garciduenas et al., 2001b). Além disso, os cães não praticam 

tabagismo, não frequentam indústrias, têm pouco deslocamento espacial, sendo que em 

alguns casos, permanecem no mesmo local durante toda a vida. Em sua maioria, 

possuem a mesma altura do escapamento dos veículos, são próximos aos seres humanos 

fisiologicamente, pode-se conhecer os fatores de exposição através de entrevista com o 

proprietário e principalmente, possuem tempo de latência menor entre a exposição e a 

ocorrência da doença. 

Nos últimos anos, a incidência de câncer em cães tem aumentado 

progressivamente, principalmente pela maior longevidade oferecida aos animais com o 

uso de alimentos comerciais balanceados, controle de doenças parasitárias e infecciosas, 

melhoria no diagnóstico de doenças e novas alternativas terapêuticas. Entende-se que 

com o aumento da expectativa de vida, há maior exposição do organismo às mutações 

que podem ser determinadas por substâncias carcinogênicas presentes no ambiente e 

com isso, há maior probabilidade do organismo acumular alterações moleculares 

responsáveis pela multiplicação celular desordenada (Rodaski e Piekarz, 2009b).  

De acordo com registros do Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Itália, as 

incidências de câncer em cães variam entre 310 a 958 casos por ano a cada 100.000 cães 

(Merlo et al., 2008).  

 A neoplasia mamária é o câncer mais comum em cadelas (Moe, 2001). Sua 

incidência eleva-se com o aumento da faixa etária (Merlo et al., 2008). A hipótese do 

envolvimento de um componente etiológico de natureza hormonal tem sido a mais 

aceita, já que foram constatadas diferenças na incidência de tumores mamários entre 

cadelas castradas e não castradas (Moulton, 1990).  
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Similaridades clínicas e moleculares entre neoplasias mamárias em cadelas e em 

mulheres são relatadas nas últimas décadas, por serem tumores que ocorrem 

espontaneamente, com características clínicas, prognósticas e moleculares idênticas, 

como expressão de receptores hormonais (Queiroga et al., 2011). Porém, considera-se a 

neoplasia de mama uma doença de etiologia multifatorial, associando-se também a 

fatores genéticos, nutricionais e ambientais como a poluição do ar (Wei et al., 2012). 

As evidências de que poluentes atmosféricos podem contribuir para o 

desenvolvimento de neoplasia mamária sãos baseadas em estudos que sugerem que 

poluentes causam danos ao DNA ou promovem o crescimento tumoral (Brody et al., 

2009). Booner et al. (2005) demonstraram que em Nova Iorque, mulheres que residiam 

próximo à uma estação de monitoramento com altos níveis de partículas totais em 

suspensão, apresentavam razão de chance de 2,4 (IC 95% 0,97-6,09) para a associação 

entre neoplasia mamária e exposição precoce aos hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos.  

Zanini et al. (2013) investigaram possíveis fatores de risco ambientais, 

associados com o desenvolvimento de linfoma não-Hodgkin em cães na cidade de São 

Paulo e observaram que cães que viviam no lado de fora da casa e em torno de 100 

metros de ruas movimentadas ou avenidas, tiveram um maior risco de desenvolver a 

doença, sugerindo associação do linfoma com a poluição do ar oriunda do tráfego 

veicular. Entretanto, não existem trabalhos no Brasil focando a neoplasia mais incidente 

em cadelas, a mamária. 
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1.1  Neoplasia mamária em cadelas: revisão de literatura 

 

As neoplasias das glândulas mamarias são altamente frequentes em cadelas 

(Cassali et al., 2011; Ferguson, 1985; Moulton, 1990). Alenza et al. (2000) e Peleteiro 

(1994), descrevem que essa neoplasia representa, sem dúvida, as lesões tumorais que 

mais ocorrem em cadelas, sendo de modo geral 2 a 3 vezes mais frequente do que na 

mulher. 

Em estudo sobre a sua incidência, realizado nos Estados Unidos em 2001, foi 

observado que o tumor mamário corresponde a 52% das neoplasias em cadelas 

(Rutteman et al., 2001). No Reino Unido, essa neoplasia corresponde ao terceiro tipo 

mais frequente (Dobson et al., 2002). Na Suécia, sua incidência é de um caso para cada 

500 animais (Egenvall et al., 2005).  

De acordo com Alenza et al. (2000) e Peleteiro (1994), cadelas são 

primariamente atingidas entre nove e onze anos de idade. O desenvolvimento de 

tumores malignos antes dos cinco anos é raro, e se tumores ocorrerem nesta idade, eles 

normalmente serão benignos. Moulton (1990) observou que tumores mamários caninos 

geralmente aumentam sua incidência com o envelhecimento do animal (6-7 anos de 

idade), enquanto Tanaka (2003) cita que a incidência maior está entre dez e onze anos. 

Raças puras são mais suscetíveis `a neoplasias da glândula mamária, 

principalmente as raças caçadoras (Peleteiro, 1994; Tanaka, 2003). Segundo O´Keefe 

(1997), Cocker Spaniel, Poodle, Fox Terrier e Boston Terrier têm maior predisposição a 

desenvolver a doença. Moulton (1990) descreve que não há uma raça específica 

predisposta a essa patologia, porém, em estudos realizados na Universidade da 

Califórnia, 50 dos 140 casos diagnosticados de neoplasia mamária foram em cães da 

raça Cocker Spaniel. Conforme cita Johnston (1998), a incidência maior é observada em 
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cadelas das seguintes raças: Airedale Terrier, Spaniel Inglês, Boston Terrier, Cocker 

Spaniel, Setter Inglês, English Springer Spaniel, Fox Terrier, Pointer Alemão de pêlo 

curto, Great Pirineus, Setter Irlandês, Keeshound, Labrador Retriever, Pointer, Poodle e 

Samoieda. De acordo com Johnston (1998) e O´Keefe (1997), Chihuahuas, Boxers e 

mestiços são menos acometidos, sendo que cães da raça Boxer quando acometidos, 

geralmente o são em idade mais precoce. 

Os órgãos alvos para metástase de neoplasia mamária são os pulmões e 

linfonodos regionais, embora possam ocorrer metástases distantes com bastante 

frequência à cavidade abdominal (fígado, rins e glândulas adrenais), cérebro, olhos e 

ossos (Alenza et al., 2000; Johnston, 1998). De acordo com Peleteiro (1994), os ossos 

mais frequentemente atingidos são os da coluna vertebral, fêmur e úmero. Essas 

localizações metastáticas sugerem que tanto a via linfática como a hematógena estão 

envolvidas na disseminação desta doença (Ferguson, 1985). 

As hipóteses mais citadas sobre a etiologia das neoplasias mamárias são: origem 

viral, influência da dieta (principalmente no que se refere ao consumo de gordura e 

obesidade) e atividade hormonal (Zuccari et al., 2001). 

A hipótese viral não foi confirmada com segurança nas observações até hoje 

efetuadas, mas não deve ser totalmente descartada. Partículas virais foram observadas 

em células de tumores de mama em cadelas, mas ainda não foi identificado qualquer 

tipo específico de vírus (Peleteiro, 1994). 

O aparecimento do tumor mamário pode estar ligado a fatores nutricionais 

interagindo já nos primeiros meses de vida do animal, principalmente antes do primeiro 

cio. Um estudo retrospectivo de tumores mamários em cadelas demonstrou que filhotes 

de até um ano de idade e obesos, apresentam maior risco de desenvolver esses tumores 

no decorrer de sua vida (Zuccari et al., 2001). Alenza et al. (1998) acrescentam que 
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alimentação caseira rica em carne bovina e suína e pobre em carne de frango têm maior 

probabilidade de provocar tumores de mama, quando comparada a alimentos 

comerciais.  

A hipótese do envolvimento de um componente etiológico de natureza hormonal 

tem sido a mais aceita, já que foram constatadas diferenças significativas na incidência 

de tumores mamários entre cadelas castradas e não castradas (Moulton, 1990; Peleteiro, 

1994). A ovariosalpingohisterectomia possui efeito detectável de preservação do 

animal, sendo o risco de desenvolvimento de neoplasia mamária de 0,5% quando esta 

cirurgia é realizada antes do primeiro cio, 8% após o primeiro cio, e de 26% quando este 

procedimento é feito após o segundo cio (Daleck et al., 1998; Fanton e Withrow, 1981; 

Hahn et al., 1992). 

O rápido desenvolvimento das glândulas mamárias durante a puberdade, onde a 

ação estrogênica é mais acentuada, pode contribuir para a formação de clones de células 

alteradas, que se tornam nódulos hiperplásicos e podem sofrer ação de fatores 

carcinogênicos, havendo transformação neoplásica (Brodey et al., 1983). Além disso, os 

carnívoros domésticos não entram em menopausa e as glândulas mamárias continuam 

sujeitas às influências hormonais até uma idade muito avançada (Peleteiro, 1994). 

A administração de estrógeno para controle de gestação e progesterona em 

cadelas sadias na prevenção do estro, leva a uma produção exagerada de hormônio do 

crescimento, supressão da córtex adrenal e desenvolvimento de displasias e tumores 

mamários benignos (Alenza et al., 2000; Tanaka, 2003). Contudo, Moulton (1990) 

demonstra que o tratamento anticoncepcional em cadelas não está diretamente 

relacionado ao risco de formação tumoral; esse tratamento promove a longo prazo, 

apenas a formação de alguns nódulos hiperplásicos nas glândulas mamárias, mas tais 

alterações podem iniciar ou predispor o tecido a uma transformação maligna.  
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A pseudociese é considerada um fenômeno fisiológico do ciclo estral da cadela, 

como resultado da persistência de um corpo lúteo metaéstrico, mas algumas fêmeas 

manifestam sintomatologia clínica, com produção excessiva de leite e mudanças 

comportamentais. Esses animais geralmente apresentam crescimento de alvéolos 

glandulares mamários, além de proliferação de células mioepiteliais (Moulton, 1990). 

Fidler e Brodey (1967) citam que nas cadelas com pseudociese recorrente ou após a 

lactação, os níveis de prolactina estão altos, o que causa retenção láctea e predispõe à 

formação de neoplasias mamárias. Contudo, Donnay et al. (1994), observaram 

tendência a aumento de casos de neoplasia mamária com antecedentes de pseudociese. 

Tanto quanto possível, a análise clínica das neoplasias mamárias deve conduzir à 

determinação do estado ou fase de evolução do processo, através da apreciação das 

características das neoplasias em si e da possibilidade de extensão dos limites do tecido 

mamário (Peleteiro, 1994). O sistema de estadiamento clínico sugerido pela 

Organização Mundial de Saúde (TNM: tumor-linfonodo-metástase) leva em 

consideração a dimensão da lesão primária, a extensão de sua disseminação para 

linfonodos regionais e a presença de metástases (Owen, 1980) (figura 1). A 

classificação TNM em cancerologia da mama aplica-se só aos carcinomas e, no caso de 

tumores múltiplos, deve ser atribuída uma classificação individual a cada neoplasia 

(Rutteman et al., 2001; Yamagami et al., 1996). 
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Figura 1 - Estadiamento da neoplasia mamária canina. 

T - tumor primário 

T1 - < 3 cm de diâmetro 

T2 - 3-5 cm de diâmetro 

T3 - > 5 cm de diâmetro 

N - linfonodos regionais 

N0 - ausência de metástase 

N1 - metástase presente 

M - metástase a distância 

M0 - metástase a distância não detectada 

M1 - metástase a distância detectada 

Estádios 

I - T1 N0 M0 

II - T2 N0 M0 

III - T3 N0 M0 

IV - qualquer T N1 M0 

V - qualquer T qualquer N M1 

  Fonte: Classificação da Organização Mundial de Saúde (Owen, 1980). 

 

O diagnóstico histopatológico é, sem dúvida, fundamental para correta 

apreciação de qualquer lesão suspeita de neoplasia mamária, seja efetuado sobre o 

próprio tumor removido cirurgicamente ou sobre um fragmento de biópsia cirúrgica 

(Madewell e Theilen, 1987). 

Existe grande variação quanto a classificação histopatológica dos tumores 

mamários benignos e malignos em cadelas, devido à existência de diferentes métodos 

de classificação e à ausência de critérios uniformes para diferenciar os tipos tumorais 

(Withrow e Macewen, 1989). Desta forma, alguns autores citam que as neoplasias 

malignas predominam (Ferguson, 1985; Nerurkar et al., 1989), enquanto para outros 

prevalecem as benignas (Stone, 2003; Tanaka, 2003). 

Segundo Jones et al. (2000), nenhuma das classificações é aceita globalmente 

pelos patologistas veterinários, pois todas apresentam limitações. Algumas são 

extremamente simplificadas, enquanto outras excessivamente complexas, contudo, a 
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mais utilizada é proposta por Misdorp et al., publicada pela AFIP (Armed Forces 

Institute of Pathology) em 1999, fundamentada na classificação inicialmente formulada 

por Hampe e Misdorp e publicada pela OMS em 1974 (figura 2). 

 

Figura 2 - Classificação dos tumores mamários malignos de cadelas segundo OMS - 

modificado por Misdorp et al., 1999. 

- Carcinoma não infiltrativo 

- Carcinoma complexo 

- Carcinoma simples 

I. Carcinoma túbulo-papilífero 

II. Carcinoma sólido 

III. Carcinoma anaplástico 

- Tipos especiais de carcinomas 

I. Carcinoma de células fusiformes 

II. Carcinoma de células escamosas 

III. Carcinoma mucinoso 

IV. Carcinoma rico em lipídeos 

- Sarcomas 

I. Fibrossarcoma 

II. Osteossarcoma 

III. Outros sarcomas 

- Carcinossarcoma 

- Carcinoma ou sarcoma no tumor benigno 

 

Os carcinomas mamários são classificados em: carcinoma in situ (não 

infiltrativo), carcinoma complexo, carcinomas simples e carcinomas especiais. Os 

carcinomas simples possuem três variantes histomorfologicamente distintas: carcinoma 

túbulo-papilar, sólido e anaplásico (Cassali et al., 2011). 
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O carcinoma complexo é composto por células epiteliais e mioepiteliais, sendo 

que as mioepiteliais estariam envolvidas na proteção da glândula mamária, suprindo a 

proliferação e a invasão tumoral. Já as células epiteliais estariam diretamente 

relacionadas com a progressão e a disseminação da doença. Acredita-se que cadelas 

com tumores complexos apresentam melhor prognóstico do que cadelas portadoras de 

tumores de proliferação exclusivamente epitelial (Sorenmo, 2003). 

Considerando o grupo dos carcinomas simples, foi observada a seguinte ordem 

crescente de malignidade: não infiltrativo (in situ), túbulo-papilar, sólido e anaplásico 

(Sorenmo, 2003). O carcinoma sólido é um tipo de carcinoma comum em cadelas, 

sendo provavelmente uma forma mais avançada que os outros tipos, visto que é mais 

frequentemente observado quando os tumores se desenvolvem por longos períodos sem 

intervenção cirúrgica (Cassali et al., 2011). O carcinoma anaplásico é relatado em cães, 

sendo considerado de pior prognóstico uma vez que cadelas acometidas apresentam 

rápida recidiva e metástase, o que ratifica sua agressividade (Losco, 1986; 611 Misdorp 

et al., 1999). 

A graduação histopatológica das neoplasias mamárias tem como objetivo avaliar 

a arquitetura da neoplasia e variações morfológicas do núcleo, além de apresentar 

importante correlação com agressividade tumoral (Elston e Ellis, 1991).  O grau 

histopatológico é baseado na avaliação do índice de formação tubular, pleomorfismo 

nuclear e contagem mitótica. Os graus encontram-se em ordem crescente de anaplasia e 

são considerados indicadores prognósticos independentes no câncer primário de mama 

(Cassali et al., 2011). A graduação histopatológica para carcinomas mamários e o tipo 

histológico, são importantes fatores prognósticos (Karayannopoulou et al., 2001). 

A única neoplasia mamária cujo diagnóstico é predominantemente clínico é o 

carcinoma inflamatório (Gomes et al., 2006) e corresponde a aproximadamente 4% das 
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neoplasias mamárias (Hahn t al., 1992). O carcinoma mamário inflamatório é outra 

forma distinta de carcinoma mamário (O’Keefe, 1997). Alterações sistêmicas podem ser 

detectadas através do emagrecimento do animal, sinais de dor durante o exame físico e 

debilidade. (Susaneck et al., 1983). Stone (2003) cita que o tratamento deve ser 

paliativo, não sendo recomendado cirurgia, pois é impossível remover todos os tecidos 

afetados e induz-se frequentemente à coagulação intravascular disseminada (CID). 

Na ausência de afecção metastática ou de carcinoma inflamatório, a cirurgia é o 

tratamento de escolha para os tumores mamários caninos (Ferguson, 1985; O´Keefe, 

1997).   

Morris et al. (1998) e Sorenmo et al. (2000) descrevem que não há nenhum 

efeito benéfico ao associar a mastectomia com a ovariosalpingohisterectomia (OSH) 

naqueles cães com tumores mamários já estabelecidos; Sorenmo et al. (2000) sugerem 

que a evolução do quadro é independente da estimulação estrogênica contínua. 

Entretanto, Johnston (1998) e Tanaka (2002) citam que deve ser considerada a prática 

da OSH concomitante a remoção do tumor mamário em cadelas inteiras afetadas, 

porque este tratamento aumenta o tempo de sobrevida destes pacientes portadores de 

tumores ricos em receptores hormonais. Além disso, Madewell e Theilen (1987) relatam 

que essa associação pode prevenir o aparecimento de metástases e além disso, Stone 

(2003) cita que OSH resulta em atrofia das glândulas remanescentes, podendo facilitar a 

detecção de tumores novos.  

Não existem estudos clínicos controlados avaliando a eficácia e o valor 

terapêutico da quimioterapia no tratamento dos tumores mamários em cadelas 

(O´Keefe, 1997). A quimioterapia adjuvante é realizada para controlar micrometástases 

sistêmicas do tumor mamário primário (Madewell e Theilen, 1987). 
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A determinação do prognóstico é mais acurada quando a classificação 

histopatológica é associada ao sistema de estadiamento clínico sugerido pela OMS 

(TNM). A taxa de mortalidade por câncer após excisão de carcinomas não metastáticos 

é de 27%. A maior parte das mortes por câncer ocorre dentro do primeiro ano pós-

operatório. A mortalidade por câncer em cães com carcinomas invasivos ou carcinomas 

com metástase distante é de 80% (Stone, 2003). Acrescenta-se também, que a OSH no 

momento da mastectomia não afeta no prognóstico de carcinomas mamários já 

desenvolvidos (Yamagami et al., 1996). 

Marcadores moleculares também foram avaliados como prognósticos nos 

tumores mamários caninos através da técnica de imunoistoquímica, como os receptores 

hormonais (receptor de estrógeno e de progesterona), COX-2, marcador de índice 

proliferativo do tumor (MIB-1), marcador de angiogênese (CD31), fator de crescimento 

epidérmico (EGF), moléculas de adesão (E-caderina e β-catenina) e p53, entre outros 

(De Nardi et al., 2007; Lavalle et al., 2009; Zuccari et al., 2004; Zuccari et al., 2008). 

 

 

1.2  O processo da carcinogênese 

 

O câncer decorre da ruptura irreversível dos mecanismos homeostáticos que 

regulam a proliferação, a diferenciação e a apoptose celular. As alterações genéticas 

interferem nos mecanismos normais de controle do crescimento celular. Essas mutações 

podem ser herdadas ou adquiridas somaticamente em consequência de processos 

endógenos ou da exposição aos vários fatores ambientais, como determinadas 

substâncias químicas, radiações ionizantes e vírus oncogênicos (Rodaski e Piekarz, 

2009a). 
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Inúmeros tipos de genes estão envolvidos na carcinogênese, incluindo genes que 

influenciam na ativação metabólica, reparo do DNA, estabilidade cromossômica, 

atividade dos oncogenes ou genes supressores tumorais, controle do ciclo celular, 

transdução de sinal, trajeto hormonal, caminho metabólico das vitaminas, função imune 

e na ação neurotransmissora (Greenwald, 1999). 

A carcinogenese é um processo que ocorre em múltiplas etapas que são: iniciação, 

promoção e progressão (Modiano e Breen, 2007). 

No estágio de iniciação há o efeito dos agentes carcinogênicos, fazendo com que 

as células modifiquem alguns dos seus genes. Essa mutação genética não é suficiente 

para a formação de um tumor e como a célula continua sofrendo alterações do ambiente, 

ocorre o segundo estágio, chamado de promoção. Na promoção, as células 

geneticamente alteradas sofrem o efeito dos oncopromotores, que oferece malignidade à 

célula, de forma lenta e gradual. Finalmente, uma terceira série de mutações, a 

progressão, reforça o potencial de malignidade celular (invasão, destruição dos tecidos e 

metástase), que levam à doença clínica (INCA, 2011; Modiano e Breen, 2007).  

Muitos carcinógenos induzem rapidamente a gênese do tumor, mesmo na 

ausência de agentes promotores. Os agentes promotores têm estruturas químicas 

diferentes, não havendo um mecanismo uniforme para explicar a atividade desses 

fatores oncogênicos. Podem agir de modo especifico, mas em geral determinam 

aumento da divisão e inibição da apoptose e a sua ação pode ser reversível (Rodaski e 

Piekarz, 2009b). 

No modelo evolutivo do carcinoma mamário subclínico, qualquer epitélio sob 

fator cancerígeno iniciante, poderá produzir lesões precurssoras que permanecem 

estacionárias até que haja a ação de um promotor. O aparecimento da neoplasia intra-

epitelial poderá evoluir para carcinoma pré-clínico ou clínico (Pinotti e Teixeira, 2000). 
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1.3  Poluição do ar 

 

A qualidade do ar passou a ser uma preocupação, principalmente nos grandes 

centros urbanos, a partir da revolução industrial. A emissão, em grande escala, de 

poluentes resultantes da queima de combustíveis e de resíduos dos processos de 

produção levou à piora da qualidade do ar (Pereira et al., 2010). A queima de 

combustiveis fósseis (carvão mineral, derivados de petróleo tais como gasolina, óleo 

diesel e gás natural) é responsável pela geração de energia para os setores: elétrico, 

industrial e de transportes e tem lançado, ao longo do tempo, gás carbônico (CO2), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxido de nitrogênio (NOX), 

material particulado (MP) e outros poluentes (Lemos, 2010). 

O ar que respiramos é formado em mais de 98% do seu volume, por nitrogênio 

(N2) e oxigênio (O2). Argônio, com quase 1%, é o terceiro gás mais frequente. O 

dióxido de carbono (CO2), o neônio (Ne) e o hidrogênio (H2), com contribuição da 

ordem de partes por centenas de milhares, praticamente completam 100% do volume. 

Além deste, alguns outros compostos gasosos se fazem presentes com volumes muito 

menores, da ordem de partes por milhão, bilhão ou mesmo trilhão. Determinados 

“compostos traços”, têm papel relevante na composição da atmosfera e na determinação 

da qualidade do ar. Entre eles estão o metano (CH4), o monóxido de carbono (CO), o 

ozônio (O3), a amônia (NH3), o dióxido de hidrogênio (NO2) e o dióxido de enxofre 

(SO2), em concentrações decrescentes. O ar também contém partículas sólidas (material 

particulado) ou líquidas (aerossóis atmosféricos) (Pereira et al., 2010). 

Define-se como poluente atmosférico, toda e qualquer forma de matéria ou 

energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 
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desacordo com os níveis estabelecidos em legislação, e que tornem ou possam tornar o 

ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso 

aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade 

e às atividades normais da comunidade (CETESB, 2011). 

Segundo Bernstein et al. (2004), os poluentes do ar são derivados de uma 

variedade de fontes, sendo a queima de combustível a principal delas. No entanto, a 

composição dos poluentes do ar é dinâmica e dependente da fonte de liberação no 

ambiente. Enquanto em suspensão no ambiente, a poluição depende também de um 

contínuo de reações químicas relacionadas a composição orgânica e inorgânica da 

substância tóxica liberada de sua origem e a fatores da natureza como umidade, luz e 

calor solar, características dos ventos, inversões climáticas, efeito estufa e aquecimento 

global progressivo. Baseado nesses fatos, os poluentes atmosféricos recebem como 

classificação: primários e secundários, internos e externos e gasosos e particulados. Os 

poluentes emitidos diretamente na atmosfera são conhecidos como primários, tais como 

dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de carbono e material 

particulado. Os poluentes resultantes de reações químicas com outros poluentes ou 

gases atmosféricos e fatores climáticos, são chamados de secundários, como o ozônio, 

óxido de nitrogênio e algumas partículas. Embora exista uma relação direta entre a 

emissão do poluente primário e sua concentração no ambiente, a redução do seu 

precursor não leva automaticamente a diminuição proporcional dos níveis do poluente 

secundário. 

De acordo com Derisio (2007), as fontes poluidoras se dividem em fixas ou 

estacionárias (processo industrial e queima de resíduos), móveis (veículos automotores, 

aviões e embarcações, independentemente do tipo de combustível), naturais e as 

descendentes de reações químicas na atmosfera. 
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O grupo de poluentes que serve como indicador da qualidade do ar, adotado 

universalmente e que foi escolhido em razão da frequência de ocorrência e de seus 

fatores adversos, contempla: material particulado (MP), dióxidos de nitrogênio (NO2), 

ozônio (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2) e hidrocarbonetos 

(HC) (CETESB, 2011). 

O material particulado, objeto deste estudo, é um conjunto de poluentes 

constituído de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém 

suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. São emitidos principalmente 

por veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa e ressuspensão da 

poeira do solo, além de poder ser formado na atmosfera a partir de gases como o 

dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, que são 

emitidos principalmente em atividades de combustão, transformando-se em partículas 

como resultado de reações químicas no ar. As partículas inaláveis podem ser 

classificadas como: partículas inaláveis finas (MP2,5), que possuem tamanho menor de 

2,5µm e partículas inaláveis grossas (MP10), cujo tamanho vai de 2,5 a 10µm. 

(CETESB, 2011) (figura 3). 

O material particulado de maior risco à saúde humana é o MP2,5, pois seu tamanho 

diminuto pode alcançar porções mais distais dos pulmões após inalação (Osornio-

Vargas et al., 2003). Conforme o material particulado se deposita no trato respiratório, 

os mecanismos de defesa passam a remover essas partículas. O primeiro deles é o 

espirro, desencadeado por grandes partículas que, devido ao seu tamanho, não 

conseguem ir além das narinas, onde acabam se depositando. As partículas que atingem 

as porções mais distais das vias aéreas são fagocitadas pelos macrófagos alveolares, 

sendo removidas pelo aparelho mucociliar ou sistema linfático (Cançado et al., 2006). 
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Figura 3 - Distribuição do material particulado pelo tamanho. 

 

FONTE: Inspirado e traduzido de Brook (2007) 

 

 

1.4  Padrões da qualidade do ar 

 

São padrões de qualidade do ar, as concentrações de poluentes atmosféricos que 

quando ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral 

(CONAMA, 2011). 

Na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 3, de 28 

de junho de 1990, foi estabelecido que padrões primários de qualidade do ar são as 

concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população e 

padrões secundários são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o 

mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral (CONAMA, 

2011).  
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Em 2010, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), publicou o 

Relatório de mudança de padrões de qualidade de ar, o qual foi promulgado em abril de 

2013. O Decreto 59.113/2013, estabelece Novos Padrões de Qualidade do Ar 

(CETESB, 2015) (figura 4).  

  

Figura 4 - Padrões de qualidade do ar para material particulado, segundo o Decreto 

59.113/2013. 

POLUENTE 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÃO 

VIGENTE 

µg/m³ 

Partículas inaláveis 

MP10 

24 horas 

MAA(1) 

120 

40 

Partículas inaláveis 

finas MP2,5 

24 horas 

MAA(1) 

60 

20 

 (1) Média aritmética anual 

 

O Brasil é um dos países que mais apresenta publicações sobre poluição e não 

conseguiu estabelecer políticas públicas, que, de fato, venham a trazer benefícios para a 

saúde pública. Possui monitoramento insuficiente, níveis relativamente elevados de 

poluentes atmosféricos e baseia-se, em nível nacional, em um dos piores padrões de 

poluição do ar (Fajersztajn et al. 2013). 
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1.5  A cidade de São Paulo e a ameaça da poluição atmosférica 

 

São Paulo é a sexta maior cidade do planeta e sua região metropolitana com quase 

20 milhões de habitantes, é a sexta maior aglomeração urbana do mundo (IBGE, 2011).  

A cidade localiza-se nas bordas da Serra do Mar, sobre o Trópico de Capricórnio, 

com altitude variando entre 720 e 820 metros. Sua região metropolitana, forma um 

conurbação de 39 municípios e 1.051 km² de mancha urbana contínua (Ribeiro et al., 

2010). 

São Paulo apresenta condições climáticas envolvendo períodos de inversão 

térmica, que contribuem para a piora da qualidade do ar. As inversões térmicas são um 

fenômeno meteorológico que ocorre durante todo o ano, sendo que, no inverno elas são 

mais baixas, principalmente no período noturno. Ocorre quando uma camada de ar 

quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar, 

uma vez que, o ar abaixo dessa camada fica mais frio e sendo assim, tornando-se mais 

pesado e fazendo com que os poluentes se mantenham próximos da superfície 

(CETESB, 2013). 

Desde os anos 80, a cidade de São Paulo apresenta níveis de poluição do ar que 

vêem sendo reconhecidos como problema ambiental na saúde da população. Ela está 

entre as 10 cidades mais poluídas do mundo. Reúne uma série de condições que a torna 

ideal para o estudo dos efeitos da poluição atmosférica urbana na saúde da população. 

Além disso, sua localização geográfica é desfavorável à dispersão de poluentes; situa-se 

a altitude média de 720 metros na bacia sedimentar cujo principal vale é o do rio Tietê 

(Matsumoto, 2005). 

Os veículos automotores são os principais causadores dessa poluição. O Estado de 

São Paulo detém cerca de 40% da frota automotiva do país. A frota da Região 
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Metropolitana de São Paulo representa cerca de 8,5 milhões de veículos. As emissões 

causadas por veículos carregam diversas substâncias tóxicas que, em contato com o 

sistema respiratório, podem produzir vários efeitos negativos sobre a saúde (CETESB, 

2014). 

O monitoramento da qualidade do ar com a avaliação das concentrações de 

poluentes no estado, foi iniciado na Região Metropolitana de São Paulo, em 1972, com 

a instalação de 14 estações para medição diária dos níveis de dióxido de enxofre (SO2) e 

fumaça preta. Parte das estações denominadas manuais, continuam sendo utilizadas pela 

CETESB no monitoramento da qualidade do ar. Em 1981, deu início o monitoramento 

automático e a instalação de novas estações, para a avaliação de SO2, material 

particulado inalável (MP10), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio – (NO, NO2 e NOx), 

monóxido de carbono – (CO) e hidrocarbonetos não-metânicos – (NMHC), além dos 

parâmetros meteorológicos como direção e velocidade do vento, temperatura e umidade 

relativa do ar (CETESB, 2011).  

Desde 1996, a Prefeitura de São Paulo adota medidas para amenizar os problemas 

causados pelo trânsito, como a adoção do Rodízio Municipal, a restrição de 

estacionamentos (Zona Sul) e de circulação de caminhões e veículos de carga. O 

recorde de congestionamento da cidade foi o de 266 km, em março de 2008 (Negri, 

2009). As medidas foram além do rodízio, houve a aplicação da inspeção dos veículos, 

motores mais modernos com combustão mais efetiva, opção pelo etanol e biodiesel com 

menos enxofre, estabilização da ecofrota a partir de 2010 com motores mais eficientes 

na combustão e biodiesel no combustível, além do estímulo de utilização do transporte 

público com a extensão das vias de metrô. Porém, continua o aumento das vendas de 

carros e as vias não estão preparadas para esse aumento, piorando o trânsito (ANTP, 

2013). 
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A implementação de políticas públicas e inciativas na cidade são muito 

importantes. O Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE) da CETESB, implementado na década de 90, foi extremamente 

importante para a redução de emissão de poluentes durante os últimos 20 anos, com 

redução de 40% na concentração dos poluentes entre os anos 90 e os primeiros cinco 

anos da presente década foi suficiente prevenir 50 mil mortes no período e economizar 

US$ 4,5 bilhões por conta dos gastos evitados com saúde, além da diminuição do 

consumo de energia e redução dos gases do efeito estufa  (Vormittag et al., 2015). 

Em São Paulo, estima-se sete mil mortes prematuras ao ano na região 

metropolitana e quatro mil na capital, decorrentes do impacto da poluição na saúde 

humana, além da redução de 1,5 anos de vida, com um custo financeiro que, 

dependendo da métrica utilizada, pode variar entre centenas de milhões a mais de um 

bilhão de dólares por ano. (Vormittag et al., 2015). 

Se houvesse uma redução de 10% de poluentes entre 2000 e 2020, na cidade de 

São Paulo, haveria uma diminuição de 114 mil mortes, 138 mil visitas de crianças e 

jovens a consultórios, 103 mil visitas a prontos-socorros por doenças respiratórias, 817 

mil ataques de asma, 50 mil casos de bronquite aguda e crônica e evitaria 7 milhões de 

dias restritivos de atividades e 2,5 milhões de absenteísmo em trabalho (Bell et al., 

2005). 

 

 

1.6  Efeitos da poluição no desenvolvimento de neoplasias 
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O crescimento econômico e o aumento da urbanização representam um novo risco 

para o desenvolvimento do câncer: a exposição de muitas pessoas à poluição do ar 

(Fajersztajn et al., 2013).  

A variação tóxica ambiental pode afetar a saúde de maneiras e níveis de gravidade 

diversos. A literatura mundial relaciona a poluição do ar à redução da expectativa de 

vida, a maior risco de arritmias e infarto agudo do miocárdio; bronquite crônica e asma, 

obesidade, câncer do pulmão e à depressão (Vormittag et al., 2015). 

Recentemente, foram identificadas várias espécies químicas conhecidas como 

estrógenos ambientais, que são substâncias presentes no meio ambiente e que possuem 

ação similar a estrógenos quando absorvidas pelo organismo humano por via cutânea, 

oral ou inalatória. Os efeitos dos estrógenos ambientais podem ocorrer por estímulo 

estrogênico direto, por ação antiandrogênica, por modificação da atuação da aromatase 

ou mesmo por uma combinação de todos esses fatores. Bifenilas policloradas e 

pesticidas são alguns desses compostos com ação estrogênica e que são associados a 

maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama em mulheres, assim como 

poluição atmosférica automotiva, exposição a solventes, bisfenol A e fumo passivo, 

principalmente quando a exposição ocorre nas fases iniciais da vida (Hiatt et al., 2009; 

Saldiva, 2013). 

Nie et al. (2007) apresentaram evidências de maior risco de câncer de mama em 

mulheres jovens no período da menarca e poluição veicular (OR 2,05 IC 95% 0,92-

4,54) e após a menopausa (OR 2,57 IC 95% 1,16-5,69). 

Vários estudos demonstram associações entre a incidência de câncer de mama e 

exposição ocupacional ao benzeno e aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(Gammon et al., 2002; Labreche et al., 2010), dado que estes mesmos poluentes 
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encontram-se nos gases de escapamento de veículos e assim, presentes na poluição do ar 

urbano (Crouse et al., 2010).  

Um estudo realizado em Nova York por Lewis-Michl et al. (1996), sugeriu 

possível aumento do risco de câncer de mama entre as mulheres pós menopausa e 

residentes em áreas de alto tráfego veicular (OR 1,29 IC 95% 0,77-2,15). 

Crouse et al. (2010) observaram associação entre a incidência de câncer mamário 

pós menopausa e exposição ao NO2. Para cada aumento de 5ppb na exposição ao NO2, 

foi observado um aumento de aproximadamente 25% no risco de câncer de mama (OR 

1,31 IC 95% 1,1-1,71). 

Em cadelas, Andrade et al. (2010) observaram inseticida piretróide em tecido 

adiposo adjacente ao tumor mamário, através da cromatografia líquida de alta precisão, 

com um nível de contaminação de 33,3%, sugerindo um possível envolvimento do 

piretróide na carcinogênese do tumor mamário canino. 

Pereira et al. (2005) avaliaram a influência dos poluentes do ar no 

desenvolvimento de neoplasias no trato respiratório na cidade de São Paulo e avaliaram 

que na Mooca e em Santo Amaro houve maior incidência de neoplasias, porém, esses 

bairros apresentam maior concentração de indústrias e os níveis de ozônio na Mooca 

são os maiores de acordo com a CETESB na época do estudo. 

A cavidade nasal é a principal porta de entrada e o principal alvo de diversos 

poluentes do ar que levam às toxicidades e induzem carcinogêneses. Em 1997, 

Calderón-Garcidueñas et al. publicaram um trabalho evidenciando que crianças do 

sudoeste da região metropolitana da Cidade do México, expostas à uma mistura 

complexa de poluentes do ar, tendo o O3 como o principal deles, apresentaram 

importantes lesões nasais, com severos danos ao DNA celular nas áreas apontadas com 
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metaplasia escamosa. Essas alterações elucidam a hipótese dessas áreas com metaplasia 

estarem sujeitas a mutações e transformações malignas. 

Diversos estudos têm evidenciado os efeitos da exposição a poluentes e o 

desenvolvimento de câncer de pulmão, atribuídos tanto pela ação direta dos agentes 

carcinogênicos da poluição, como pela inflamação crônica induzida por esses agentes. 

Em média, a exposição crônica à poluição do ar aumenta em cerca de 20-30% o risco de 

incidência de câncer de pulmão (WHO, 2011), principalmente em termos de material 

particulado (Pope et al., 2011). 

Em um estudo multicêntrico realizado na Europa, Raaschou-Nielsen et al. (2013) 

evidenciaram associação entre exposição ao material particulado e câncer pulmonar, em 

especial o adenocarcinoma. Fato observado mesmo em concentrações inferiores ao 

limite estipulado pela União Européia para a qualidade do ar. O aumento do tráfego em 

4.000 veículos/km/dia em uma via até 100 metros da residência mostrou ser um fator de 

risco. 

Vineis et al. (2007) estimaram que 5-10% do câncer de pulmão em europeus que 

nunca fumaram e ex-fumantes, são atribuídos aos altos níveis de poluição atmosférica, 

expressos pelo NO2 ou pela proximidade das grandes avenidas. Autores também 

observaram associação em indivíduos de baixo poder socioeconômico (Spitz et al., 

2006) e que pouco consomem frutas (Raaschou-Nielsen et al., 2011). 

Calderón-Garciduenãs et al. (2001a), avaliaram o epitélio nasal de crianças da 

Cidade do México e o observaram sensivelmente desordenado, com os mecanismos 

mucociliares de defesa alterados. Esse comprometimento epitelial torna o trato 

respiratório inferior e conseqüentemente o superior, vulnerável à ação de poluentes, pois 

o tempo de contato do material particulado mutagênico e a superfície epitelial aumenta, 

levando assim, a maior risco de carcinogênese nasal. 
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Kimura (2012) avaliou o papel do ambiente no linfoma canino e observou que 

cães que viviam em ambientes externos ou próximos às ruas ou avenidas 

movimentadas, com mais de 50 veículos por minuto em um raio de 100 metros, 

apresentaram maior risco de desenvolver linfoma. Observou também, significante 

correlação entre a distribuição espacial de linfomas caninos e humanos. 

Marconato et al. (2009) avaliaram que há aumento de casos de linfoma em cães 

que residem em áreas expostas à emissão de produtos perigosos. Tais autores 

selecionaram casos confirmados de neoplasias de uma clínica veterinária de Nápoles na 

Itália e relataram um aumento nos casos de linfoma em cães nesse local, sendo que, 

avaliando um questionário respondido pelos proprietários, a maioria dos animais 

apresentava-se exposta ao tabaco. Gavazza et al. já haviam publicado associação entre 

poluição por herbicidas e linfoma canino em 2001, fato também considerado como fator 

de risco nos seres humanos. 

Foi pesquisada por Bertone-Johson et al. (2008), a associação da contaminação 

ambiental pelo tabaco aos níveis de cotinina urinária em cães. Cotinina é um metabólito 

da nicotina e é considerada como biomarcador ambiental do tabaco de cigarros em 

humanos. Na urina dos animais estudados, o nível de cotinina aumentou 

significativamente de acordo com o número de cigarros utilizados pelos donos desses 

animais nas 24 horas anteriores ao exame. Nos animais, a contaminação pela exposição 

ao tabaco dá-se por diferentes vias, como: inalação da fumaça, absorção transdérmica 

das partículas e dos resíduos concentrados após contato em carpetes, móveis e camas e 

ingestão oral após lambedura do corpo ou de pequenos objetos. Por isso, os animais 

domésticos podem ser utilizados como sentinelas de crianças expostas ao tabaco, por 

possuírem hábitos semelhantes.  
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Um questionário epidemiológico realizado em algumas cidades da Itália, 

demonstrou que o descarte ilegal do lixo em aterros e as incinerações não autorizadas, 

fizeram com que cães moradores nessas áreas de risco, apresentassem 2,9 vezes maior 

propensão ao desenvolvimento de linfoma (Marconato et al., 2009). 

 

 

 

1.7  Cães como bioindicadores dos efeitos dos poluentes atmosféricos 

 

O ser humano e o cão têm reações semelhantes às substancias cancerígenas. A 

convivência estreita entre ambos faz com que os animais de companhia estejam 

expostos a esses agentes, embora muitas vezes de maneira indireta ou passiva (Rodaski 

e Piekarz, 2009b). 

A presença de contaminantes ambientais coloca em risco a saúde da população 

humana. É difícil a realização de estudos epidemiológicos em seres humanos no que diz 

respeito a exposição crônica a esses contaminantes, que pode conferir um grande 

período de latência até a manifestação de sintomas e pode-se não obter resultados 

específicos. Com isso, o estudo em animais pode complementar esses dados. Animais 

podem ser utilizados como indicadores sentinelas da exposição de contaminantes 

ambientais, como pesticidas e asbestos, já que dividem o mesmo ambiente com o 

homem, respondem a toxicidades de forma semelhante e possuem tempo de vida 

relativamente curto (Backer et al., 2001). 

Animais domésticos dividem o mesmo ambiente que os humanos e são expostos 

aos mesmos carcinogênicos químicos. Notavelmente, os estudos em animais domésticos 

são pouco suscetíveis ao erro, pois possuem tempo de vida mais curto que os humanos, 
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tornando mais fácil o levantamento histórico individual da exposição aos agentes 

nocivos. Além disso, a analise epidemiológica em cães e gatos representa uma 

importante abordagem para a definição de agentes carcinogênicos, podendo antecipar o 

desenvolvimento de neoplasias de uma população residente em áreas de alto nível de 

poluição (Marconato et al., 2009). 

Calderón-Garcidueñas et al. (2003) relataram que cães expostos a poluição 

atmosférica na Cidade do México apresentaram inflamação crônica do trato respiratório 

e destruição da barreira olfatória e hematoencefálica, permitindo a circulação de 

mediadores inflamatórios e componentes da poluição do ar e facilitando o seu acesso ao 

sistema nervoso central. Tais autores observaram que alguns cães em estudo 

apresentaram alterações neuropatológicas similares à doença de Alzheimer e esses 

achados demonstram que patologias similares podem ocorrer em seres humanos que 

residem em grandes centros metropolitanos, constantemente expostos a altas 

concentrações de material particulado, como em casos de incêndios e desastres 

florestais. 

Em 2001(b), Calderón-Garcidueñas et al. realizaram um estudo demonstrando 

alterações cardíacas em cães expostos aos poluentes do ar. Cães residentes em cidades 

com baixos níveis de poluentes apresentaram pequena ou nenhuma alteração cardíaca; 

já cães da Cidade do México e de Cuernacava apresentaram alterações em miocárdio 

como: miócitos apoptóticos e degranulação de mastócitos associada a dispersos focos de 

células mononucleares em ventrículo esquerdo e direito e septo interventricular. Essas 

alterações culminam em maior risco de taquiarritmias. Esse estudo demonstrou que cães 

que sofrem exposição crônica aos poluentes do ar podem ser utilizados como sentinelas 

de alterações cardíacas, corroborando com pesquisas que demonstram aumento de 

morbidade e mortalidade em seres humanos expostos aos poluentes. 
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2  OBJETIVOS 
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2.1  Objetivo geral 

 

Avaliar a relação da neoplasia mamária canina com fatores externos de agressão 

como  a poluição atmosférica. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

a. Caracterizar o perfil epidemiológico da neoplasia mamária na população 

estudada.  

b. Analisar a relação entre neoplasia mamária em cães e vias de tráfego. 

c. Analisar a relação da neoplasia mamária segundo exposição ao MP10. 

d. Testar a relação dos subtipos da neoplasia mamária em cães quanto as 

variáveis sociodemográficas, tabagismo, proximidade das vias de tráfego 

e exposição ao MP10. 

 



 
 

 

3  MÉTODOS 
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3.1  Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de projetos de 

pesquisa – CAPPESQ, sob número 8167/12, da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo I). Foram 

utilizados dados secundários de livre acesso não infringindo quaisquer legislações 

vigentes em ética e bioética no País.  

Para a aplicação do questionário epidemiológico, foi transmitido aos 

proprietários dos animais um convite por contato telefônico a participarem do estudo, 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, esclarecendo os objetivos e a 

metodologia do estudo. 

 

 

3.2  Tipo de estudo 

 

Foi realizado um estudo epidemiológico de corte transversal. De acordo com Bastos 

e Duquia (2007), esses estudos são recomendados quando se deseja estimar a frequência 

com que um determinado evento de saúde se manifesta em uma população específica, 

além dos fatores associados com o mesmo. Esses estudos são adequados para avaliar as 

frequências do fator de risco e do desfecho em estudo, bem como fazer uma associação 

entre eles. 
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3.3  Definição da área de estudo 

 

 As informações deste estudo foram obtidas através do banco de dados do 

Serviço Especializado em Oncologia da Clínica de Especialidades Provet 

(PROVET), entre os anos de 2008 a 2011. 

 A clínica localiza-se na região sul da cidade de São Paulo, realiza atendimento 

privado e possui uma base de dados que contempla todas as informações necessárias 

para o desenvolvimento deste protocolo de pesquisa. 

 

 

3.4  Definição da população de estudo 

 

 Foram incluídos no estudo todos os cães com diagnóstico histopatológico de 

neoplasia mamária ou diagnóstico clínico de carcinoma inflamatório, atendidos no 

período de 2008 a 2011, cujos proprietários eram moradores do município de São Paulo. 

 

 

3.5  Coleta de informações 

 

Utilizou-se um questionário epidemiológico (Anexo II) com perguntas abertas e 

fechadas, onde grande parte das respostas foram obtidas através do banco de 

informações da clínica oncológica.  

Foram coletados dos prontuários os dados sociodemográfios, hábitos e clínicos: 

idade do animal, raça, gênero, endereço de moradia, uso de anticoncepcional, 

pseudociese, tipo de alimentação, classificação histológica da neoplasia de mama 
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segundo a Organização Mundial da Saúde (Misdorp et al., 2009), idade do diagnóstico, 

castração e tempo de castração, tratamento (tempo e tipo) e evolução/óbito.  

Nesse banco de dados, foram identificados os proprietários dos animais 

portadores de câncer e através de contato telefônico, foram questionados sobre presença 

ou ausência de fumantes na residência e tempo de moradia no endereço registrado na 

época do atendimento. Os fumantes foram estratificados em fumantes e não fumantes. 

Fumantes foram os que fumavam ou tinham parado de fumar há menos de 1 ano. Não 

fumantes foram considerados os que nunca fumaram ou pararam há mais de 1 ano 

(INCA, 2011).  

 

 

3.6  Coleta de material particulado (MP) 

 

Níveis de PM10, temperatura mínima e umidade média foram obtidos junto a 

CETESB para as estações que são medidas. Para o PM10 foi conferida a média de 24 

horas para as 14 estações de monitoramento que medem este poluente e a seguir, foi 

calculada a média entre as estações, por elas serem altamente correlacionadas (r=0,93, 

p<0,001).   

 

 

3.7  Georreferenciamento dos domicílios 

 

Os endereços domiciliares dos animais foram geocodificados utilizando-se um 

Sistema de Informações Geográficas (ArcGIS v.10.1) e a base cartográfica digital de 

logradouros do município de São Paulo. Cada endereço geocodificado passou a 

corresponder um ponto na base cartográfica digital associada ao banco de dados tabular 
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obtido da clínica oncológica. A base cartográfica digital do arruamento do município de 

São Paulo, fornecida pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do 

Departamento de Transportes do Município, contém dados da classificação de cada 

segmento de acordo com o fluxo veicular (vias de trânsito rápido, arteriais e outras vias, 

que engloba as vias coletoras e as locais). Conforme a classificação de cada segmento, 

foram delineados buffers ao redor da via mais próxima dos domicílios, sendo estes 

calculados a partir da linha de centro da via. Através deste sistema, as vias são 

classificadas em grandes vias (trânsito rápido com alto fluxo de carros), arteriais 

(trânsito intermediário) e coletoras e locais (vias de baixo fluxo de carros). Para as vias 

de trânsito rápido, o buffer adotado foi de 300m de cada lado a partir da linha do centro 

da via. Para as arteriais, foi considerada a distância de 100m. As outras vias 

correspondem às vias coletoras e locais (15m). Admitimos a hipótese de que o desfecho 

neoplasia mamária poderia estar correlacionado com proximidade igual ou inferior a 

300m de uma via de tráfego principal, caracterizando alta exposição a poluição do ar; 

igual ou inferior a 100m, caracterizando média exposição ou igual ou inferior a 15m, 

caracterizando baixa exposição à poluição. 

 

 

3.8  Análise estatística 

 

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 

qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As 

variáveis quantitativas foram apresentadas em termos de seus valores de tendência 

central e de dispersão (Callegari-Jacques, 2003).  
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Para se avaliar a associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado o teste de 

Qui-quadrado (Callegari-Jacques, 2003). 

O nível de significância foi de 5%, exceto na análise do MP10, onde foi 

estipulado 10%. Os dados foram testados no software SPSS 20.0 for windows. 



 
 

 

4  RESULTADOS 
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De 1.389 atendimentos oncológicos de animais residentes na cidade de São 

Paulo realizados na Clínica de Oncologia Veterinária no período de 2008 a 2011, a 

maioria se caracterizou por neoplasia de mama (325 casos-23,39%), seguida por 

mastocitoma (232 casos-16,70%), linfoma (190 casos-13,67%) e outras neoplasias (742 

casos-53,41%) (Figura 5).  

 

Figura 5 - Neoplasias mais frequentes atendidas na clínica oncológica no período 

estudado. 

 

 

Foram elegíveis para o estudo, 325 prontuários médico-veterinários com 

diagnóstico de neoplasia mamária, sendo 100% fêmeas. 

Houve perda de 113 prontuários (34,24%) por falha de preenchimento das fichas 

(37 casos), ou dados cadastrais desatualizados (32 casos) ou não autorização do 

proprietário para entrevista (44 casos). Sendo assim, foram incluídos no estudo, dados 

de 212 animais. 

23,39 

16,7 

13,67 

53,41 

neoplasia mamária

mastocitoma

linfoma

outras neoplasias
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O diagnóstico foi confirmado mediante avaliação histopatológica em 198 casos 

(93,4%), exceto em 14 casos (6,6%) em que o diagnóstico foi clínico, por se tratar de 

carcinoma inflamatório (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Tipos de neoplasia mamária encontrados no estudo. 

  N % 

Ca Inflamatório 14 6,6 

Ca anaplásico 3 1,4 

Ca simples 20 9,5 

Ca complexo 61 28,8 

Ca túbulo-papilífero 78 36,7 

Ca sólido 31 14,6 

Carcinossarcoma 2 0,9 

Fibrossarcoma 1 0,5 

Osteossarcoma 2 0,9 

 

Dentre os animais avaliados, 126 (59,4%) foram a óbito. O câncer de mama foi 

responsável direto por 85 óbitos (67,46%) sendo 45 (52,94%) com diagnóstico 

comprovado de metástase pulmonar. Houve 20 animais (15,87%) com causa mortis 

indefinida e 21 (16,66%) com óbitos por outras causas (causas metabólicas, 

cardiovasculares, infecciosas).   A sobrevida foi avaliada em meses e categorizada em: 

até 6 meses (20 casos-9,2%), de 7 a 12 meses (46 casos-21,2%) e maior que 13 meses 

(151 casos-69,6%), como demonstra a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Análise descritiva dos casos de óbito. 

 N % 

óbito 126 59,4 

Óbito por neoplasia 85 67,5 

Sobrevida 

(meses) 

≤ 6 meses 

7-12 meses 

≥ 13 meses 

20 

45 

147 

9,4 

21,2 

69,3 

 

A idade de aparecimento da doença variou de 3 a 17 anos (9,582,64) (tabela 3). 

Foi avaliado o tempo desde o aparecimento da doença até a procura por cuidados 

veterinários e houve um atraso de 1,34 anos. 

 

Tabela 3 - Análise descritiva para idade de aparecimento da doença, idade óbito e 

sobrevida. 

 N Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Idade aparecimento doença (anos) 212 9,58 10 2,63 3 17 

Idade óbito (anos) 

Sobrevida (meses) 

125 

212 

12,13 

26,56 

12 

24 

2,46 

17,31 

6 

0 

18 

84 

 

Dentre as raças mais acometidas, destacaram-se os poodles (22,2%), SRD - sem 

raça definida (13,2%) e cockers (13,2%) (tabela 4). 

 

 

 

 

 



42 
 Resultados   

 

Tabela 4 - Frequência das raças atendidas no período analisado. 

Raça N % 

Akita 2 0,9 

Basset Hound 1 0,5 

Beagle 1 0,5 

Bichon Frise 1 0,5 

Border Collie 2 0,9 

Boxer 4 1,8 

Cocker 28 13,2 

Doberman 2 0,9 

Dogue Alemão 1 0,5 

Golden 4 1,9 

Labrador 9 4,2 

Lhasa Apso 6 2,8 

Maltês 16 7,5 

Pastor Alemão 5 2,4 

Pastor Belga 1 0,5 

Pastor de Shetland 2 0,9 

Pinsher 6 2,8 

Pit Bull 3 1,4 

Poodle 47 22,2 

Rottweiler 4 1,9 

Samoieda 3 1,4 

Schnauzer 3 1,4 

Scottish Terrier 1 0,5 

Setter 1 0,5 

Sheepdog 2 0,9 

Shih-tzu 1 0,5 

Spitz Alemão 2 0,9 

SRD 28 13,2 

Teckel 12 5,7 

Terrier Brasileiro 1 0,5 

Weimaraner 2 0,9 

West Terrier 1 0,5 

Yorkshire 11 5,2 

Total 212 100 
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Das 212 cadelas, 76 (35,8%) foram castradas previamente ao diagnóstico da 

neoplasia. Outras 128 (60,4%) foram castradas concomitante a mastectomia e 8 (3%) 

não foram castradas. 

 A tabela 5 aponta que a idade dos animais submetidos a OSH variou de 3 a 16 

anos. Essa faixa etária foi estratificada em até 5 anos (25 animais – 11,8%), 6 a 10 anos 

(129 animais – 60,8%) e 11 anos ou mais (50 animais – 23,6%). 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva da idade à OSH. 

 N 
Média 

(anos) 
Mediana DP Mínimo 

Máxim

o 

Idade OSH 204 8,79 9 2,71 3 16 

- OSH ≤ 5 anos 

- OSH 6-10 anos 

- OSH ≥ 11 anos 

25 

129 

50 

4,24 

8,32 

12,30 

4 

8 

12 

0,83 

1,33 

1,36 

3 

6 

11 

5 

10 

16 

 

Ainda de acordo com o histórico reprodutivo, apenas 19 animais (9%) fizeram 

uso de anticoncepcional e 66 (31,1%) apresentaram pseudociese. 

Quanto ao manejo desses animais, a maioria era alimentada exclusivamente com 

ração 107 (50,5%), 32 (15,1%) das cadelas alimentavam-se apenas com comida caseira 

e 73 (34,4%) com alimentação caseira e comercial. Dos animais avaliados, 161 

apresentavam vacinação atualizada (75,9%) e 150 eram regularmente vermifugados 

(70,8%) (tabela 6). 
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Tabela 6 - Análise descritiva do histórico reprodutivo e manejo animal. 

 N % 

Uso de anticoncepcional 19 9,0 

Histórico de pseudociese 66 31,1 

Vacinação 161 75,9 

Vermifugação 150 70,8 

Tipo de 

Alimentação 

comercial 

caseira 

comercial+caseira 

107 

32 

73 

50,5 

15,1 

34,4 

 

Apresentavam comorbidades prévias ao diagnóstico de câncer de mama 43 

animais (20,3%), sendo que 149 (70,3%) não havia dados e 20 (9,4%) negavam 

comorbidades.  Dentre as comorbidades, a mais frequente foi a epilepsia (13 casos -

30,2%) e 13 neoplasias de sítios diversos (30,2%), com maior prevalência de 

mastocitoma (3 casos de 13 neoplasias – 23%). 

Dados histopatológicos foram analisados em 78 animais (36,8%). Destes, 26 

(12,3%) apresentavam infiltração linfonodal e em 20 animais (9,4%) foi constatado 

metástase cutânea. Houve ausência de dados neste quesito em 120 casos (56,6%) e em 

14 animais (6,6%) não foi realizado histopatológico. 

Quanto ao estadiamento clínico, houve falta de informação no tocante ao 

tamanho dos tumores nos casos selecionados. Sendo assim, para a aplicação da 

classificação TNM para estadiamento tumoral (Owen, 1980), os animais que não 

apresentaram apenas envolvimento de linfonodos regionais (estádio 4: 7-3,3%) ou 

metástase a distância (estádio 5: 88-41,5%), foram classificados como estádio 1-3 (117-

55,2%). 

Entre os proprietários entrevistados, 121 (55,5%) relataram haver fumantes no 

convívio com o animal. 
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A média de MP10 coletado nas estações de monitoramento da cidade de São 

Paulo no período analisado foi de 43,27±2,62µg/m³ e quando multiplicado pelo tempo 

de exposição de cada animal foi de 438,94±151,83µg/m³ (tabela 7). Pode-se observar 

através da figura 6, os índices médios de MP10 por exposição de cada animal 

encontrados no estudo. 

 

Tabela 7 - MP10, umidade e temperatura do período analisado. 

  
PM10 

µg/m³ 

Temperatura 

mínima 

ºC 

Umidade 

média 

% 

Média 43,27 15,75 77,22 

Mediana 43,18 15,69 77,45 

Desvio Padrão 2,62 0,30 1,58 

Mínimo 37,96 15,42 70,79 

Máximo 47,41 16,75 79,20 

Quartil 1º 42,13 15,55 76,70 

2º 43,19 15,68 77,45 

3º 45,06 15,83 78,24 

 

 

Figura 6 - Valor médio de MP10 por animal. 

 



46 
 Resultados   

 

Na tabela 8, pela análise estratificada dos quartis do MP10, observamos que 

quanto maior a idade do animal, maior a sua exposição a poluição (p=0,04) e que 

tumores menos agressivos podem estar associados a menores índices de poluição 

atmosférica (p=0,07). 

 

Tabela 8 - Relação MP10 e neoplasia mamária. 

 Total 1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil Nível de 

significância
&

  n=52 n=54 n=51 n=55 

Idade diagnóstico 

≤ 3 anos  

4-7 anos  

≥ 8 anos  

 

2 

36 

174 

 

0 (0) 

14 (26,9) 

38 (73,1) 

 

1 (1,9) 

7 (13) 

46 (85,2) 

 

1 (2) 

12 (23,5) 

38 (74,5) 

 

0 (0) 

3 (5,5) 

52 (94,5) 

 

 

0,04* 

Idade OSH 

≤ 5 anos 

6-10 anos 

≥ 11 anos 

 

25 

129 

50 

 

11 (21,2) 

33 (63,5) 

8 (15,4) 

 

4 (7,7) 

32 (61,5) 

16 (30,8) 

 

7 (14,9) 

27 (57,4) 

13 (27,7) 

 

3 (5,7) 

37 (69,8) 

13 (24,5) 

 

 

0,13 

Óbito 

Sim  

Não  

 

126 

86 

 

27 (51,9) 

25 (48,1) 

 

21 (38,9) 

33 (61,1) 

 

19 (37,3) 

32 (62,7) 

 

19 (34,5) 

36 (5,5) 

 

0,27 

Sobrevida 

≤ 6 meses  

7-12 meses  

≥ 13 meses  

 

20 

45 

147 

 

4 (7,7) 

7 (13,5) 

41 (78,8) 

 

6 (11,1) 

13 (24,1) 

35 (64,8) 

 

7 (13,7) 

14 (27,5) 

30 (58,8) 

 

3 (5,5) 

11 (20) 

41 (74,5) 

 

 

0,34 

Tipos histológicos 

Carcinoma túbulo-papilífero  

Carcinoma complexo  

Carcinoma sólido  

Outros tipos histológicos 

 

78 

61 

30 

42 

 

22 (42,3) 

15 (28,8) 

4 (7,7) 

11 (21,1) 

 

16 (29,6) 

18 (33,3) 

9 (16,7) 

11 (20,4) 

 

18 (35,3) 

11 (21,6) 

12 (23,5) 

10 (19,6) 

 

22 (40,0) 

17 (30,9) 

6 (10,9) 

10 (18,2) 

 

 

0,53 

 

 

Estadiamento 

Estádio 1-3  

Estádio 4  

Estádio 5  

 

117 

7 

88 

 

34 (65,4) 

0(0) 

18 (34,6) 

 

26 (48,1) 

5 (9,3) 

23 (42,6) 

 

28 (54,9) 

0(0) 

23 (45,1) 

 

29 (52,7) 

2 (3,6) 

24 (43,6) 

 

 

0,07** 

 

 

&: Teste de Qui-quadrado; *significância 0,05; **significância 0,1 
MP10: 1º quartil (≤42,13µg/m³), 2º quartil (>42,13-43,18), 3º quartil (≥43,19-45,05), 4º quartil (≥45,06)  
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A geocodificação mostrou predomínio de animais residentes na região sul (145-

68,4%), seguidos da região oeste (28 -13,2%), central (17 -8%), leste (14-6,6%) e norte 

(8 -3,7%) do município de São Paulo (Figura 7).  

 

Figura 7 – Geolocalização dos casos de neoplasia mamária do estudo, segundo 

residências dos animais, clínica oncológica e estações da Cetesb. 

 

 

A análise espacial permitiu verificar a proximidade de cada animal em relação às 

vias de trafego de alto, médio e baixo fluxo de veículos correspondendo a alta, média e 
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baixa exposição à poluição do ar de origem veicular. A Figura 8 mostra a distribuição 

dos locais de residência dos proprietários dos animais, destacando os casos de neoplasia 

mamária, segundo os buffers de vias de trânsito rápido (300 metros) (15 animais – 7%) 

e a figura 9 evidencia os buffers de vias arteriais (100 metros) (109 animais – 51,4%). 

 

Figura 8 - Geolocalização da neoplasia mamária segundo arruamentos e os buffers das 

vias de tráfego de trânsito rápido. 
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Figura 9 - Geolocalização da neoplasia mamária segundo arruamentos e os buffers das 

vias de tráfego arteriais. 

 

 

Sendo assim, a exposição a poluição foi classificada de acordo com a tabela 9. 

 

Tabela 9 - Classificação da exposição a poluição atmosférica. 

Exposição N % 

Poluição 

Alta 

Média 

baixa 

15 

109 

88 

7 

51,4 

41,5 

 

 

A tabela 10 apresenta as análises descritivas para as variáveis idade de 

diagnóstico, óbito, sobrevida, tipos histológicos, estadiamento e doenças prévias por 

tipo de exposição. Observamos pelo teste de Qui-Quadrado, que animais que sofrem 
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exposição média a poluição, apresentam melhor estadiamento clinico-histopatológico (1 

a 3, p=0,05). Em relação a doenças prévias, 100% dos animais expostos a vias de 

grande tráfego apresentam esse quesito (p=0,05), percentagem esta, maior que nos 

grupos com menor exposição. 

 

Tabela 10 - Exposição a poluição e neoplasia mamária. 

 
 

TOTAL 

ALTA 

EXPOSIÇÃO 

N (%) 

MÉDIA 

EXPOSIÇÃO 

N (%) 

BAIXA 

EXPOSIÇÃO  

N (%) 

 

Nível de 

Significância
&

 

  n= 15 n=109 n=88  

Idade diagnóstico      

 

0,50 

≤ 3 anos  2 0 (0) 1 (0,9) 1 (1,1) 

4-7 anos  36 1 (6,7) 23 (21,1) 12 (13,6) 

≥ 8 anos  174 14 (93,4) 85(78) 75 (85,2) 

Óbito      

0,72 Sim 126 9 (60) 62 (56,9) 55 (62,5) 

Não  86 6 (40) 47 (43,1) 33 (37,5) 

Sobrevida      

 

0,48 

≤ 6 meses  20 3 (20) 8 (7,3) 9 (10,2) 

7-12 meses  45 3 (20) 21 (19,3) 21 (23,9) 

≥ 12 meses  147 9 (60) 80 (73,4) 58 (65,9) 

Tipos histológicos      

 

0,25 

Ca tubulopapilífero  78 6 (40) 42 (38,5) 30 (34,1) 

Ca complexo  61 2 (13,3) 33 (30,3) 26 (29,5) 

Ca sólido  30 2 (13,3) 19 (17,4) 9 (10,2) 

Outros  42 4 (26,7) 15 (13,8) 23 (26,1) 

Estadiamento 

Estádio 1-3 

Estádio 4 

Estádio 5 

 

117 

7 

88 

 

7 (46,7) 

2 (13,3) 

6 (40) 

 

63 (57,8) 

5 (4,6) 

41 (37,6) 

 

47 (53,4) 

0 (0) 

41 (46,6) 

 

 

0,05* 

Doenças prévias 

Sim 

Não 

 

43 

20 

n=7 

7 (100) 

0 (0) 

n=32 

18 (56,3) 

14 (43,8) 

n=24 

18 (75) 

6 (25) 

 

0,05* 

 

Dos tipos histológicos descritos na tabela 1, os mais frequentes foram: 

carcinoma complexo, carcinoma túbulo-papilífero e carcinoma sólido. Estes mais 

frequentes foram avaliados nas tabelas 11, 12 e 13 perante as covariáveis idade 

diagnóstico, óbito, estadiamento, sobrevida, uso de anticoncepcional, histórico de 
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pseudociese, tipo de alimentação, fumo, MP10, OSH, idade à OSH, óbito por neoplasia, 

metástase e graduação tumoral.  

De acordo com a tabela 11, o carcinoma complexo demonstrou menor 

agressividade (p<0,001), melhor sobrevida (p<0,001), menos óbito (p<0,001), menos 

óbito em decorrência do câncer (p=0,007), menos metástases (p<0,001), melhor 

graduação tumoral (p<0,001) quando comparado aos outros tumores de mama. 

 

 

Tabela 11 - Análise descritiva bidimensional do Carcinoma Complexo. 

 
 

TOTAL 

CARCINOMA 

COMPLEXO 

N (%) 

OUTROS 

TUMORES 

N (%) 

 

Nível de 

Significância
& 

  n= 61 n= 151  

Idade diagnóstico     

≤ 3 anos 2 1 (1,6) 1 (0,7)  

4-7 anos 36 13 (21,3) 23 (15,2) 0,43 

≥ 8 anos 174 48 (77) 126 (84,1)  

Óbito     

<0,001* Sim 126 23 (37,7) 103 (68,2) 

Não 86 38 (62,3) 48 (31,8) 

Estadiamento 

Estádio 1-3 

Estádio 4 

Estádio 5 

 

117 

7 

88 

 

48 (78,7) 

2 (3,3) 

11 (18) 

 

69 (45,7) 

5 (3,3) 

77 (51) 

 

 

<0,001* 

Sobrevida     

 

<0,001* 

≤ 6 meses 20 0 (0) 20 (13,2) 

7-12 meses 45 3 (4,9) 42 (27,8) 

≥ 13 meses 147 58 (95,1) 89 (58,9) 

Anticoncepcional     

0,80 Sim 19 5 (8,2) 14 (9,3) 

Não 193 56 (91,8) 137 (90,7) 

Pseudociese    

47 (31,1) 

104 (68,9) 

 

0,99 Sim 66 19 (31,1) 

Não 146 42 (68,9) 

Alimentação 

Comercial 

Caseira 

Comercial + caseira 

 

107 

32 

73 

 

31 (50,8) 

8 (13,1) 

22 (36,1) 

 

76 (50,3) 

24 (15,9) 

51 (33,8) 

 

 

0,86 

Fumo 

Sim 

Não 

 

116 

96 

 

30 (40,9) 

31 (50,8) 

 

86 (57) 

65 (43) 

 

0,30 

MP10 

1º quartil 

2º quartil 

3º quartil 
4º quartil 

 

52 

54 

51 
55 

 

15 (24,6) 

18 (29,5) 

11 (18) 
17 (27,9) 

 

37 (24,5) 

36 (23,8) 

40 (26,5) 
38 (25,2) 

 

 

0,58 



52 
 Resultados   

 

OSH 
Não castradas 

Prévia 

Na mastectomia 

 
9 

75 

128 

 
1(1,6) 

14 (23) 

46 (75,4) 

 
8 (5,3) 

61 (40,4) 

82 (54,3) 

 
 

0,01* 

OSH idade  n=60 n=144  

≤ 5 anos 

6-10 anos 

≥ 11 anos 

25 

129 

50 

5 (8,3) 

43 (71,7) 

12 (20) 

20 (13,9) 

86 (59,7) 

38 (26,4) 

 

0,25 

Óbito por neoplasia  n=23 n=103  

Sim 

Não 

85 

41 

10(43,5) 

13 (56,5) 

75 (72,8) 

28 (27,2) 
0,007* 

Metástase  n=13 n=66  

Sim 

Não 

50 

29 

3 (23,1) 

10 (76,9) 

47 (71,2) 

19 (28,8) 
<0,001* 

Graduação tumoral  n=61 n=135  

Grau 1 n=123 
Grau 2 n=23 

Grau 3 n=49 

123 
23 

49 

57 (93,4) 
1 (1,6) 

3 (4,9) 

66 (48,9) 
22 (16,3) 

46 (34,1) 

 

<0,001* 

 

A tabela 12 avalia o carcinoma túbulo-papilífero em relação aos outros tumores 

mamários. As análises dos dados demonstraram que o túbulo-papilífero apresentou 

menos óbito (p=0,015), menos óbito em decorrência do câncer (p<0,001), melhor 

sobrevida (p=0,004), melhor estadiamento (p<0,001) e melhor graduação tumoral 

(p<0,001) que os outros tumores de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

&: Teste de Qui-quadrado; *significância 0,05; **significância 0,1 
MP10: 1º quartil (≤42,13µg/m³), 2º quartil (>42,13-43,18), 3º quartil (≥43,19-45,05), 4º quartil (≥45,06)  
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Tabela 12 - Análise descritiva bidimensional do Carcinoma Túbulo-Papilífero. 

 

 
 

 

TOTAL 

CARCINOMA 

TÚBULO-

PAPILÍFERO 

N (%) 

OUTROS 

TUMORES 

N (%) 

 

Nível de 

Significância
& 

  n= 78 n= 134  

Idade diagnóstico     
≤ 3 anos 2 1 (1,3) 1 (0,7)  

4-7 anos 36 13 (16,7) 23 (17,2) 0,92 

≥ 8 anos 174 64 (82,1 110 (82,1)  

Óbito     

0,015* Sim 126 38 (48,7) 88 (65,7) 

Não 86 40 (51,3) 46 (34,3) 

Estadiamento 

Estádio 1-3 

Estádio 4 

Estádio 5 

 

117 

7 

88 

 

56 (71,8) 

4 (5,1) 

18 (23,1) 

 

61 (45,5) 

3 (2,2) 

70 (52,2) 

 

 

<0,001* 

Sobrevida     

 

0,004* 

≤ 6 meses 20 2 (2,6) 18 (13,4) 

7-12 meses 45 12 (15,4) 33 (24,6) 

≥ 13 meses 147 64 (82,1) 83 (61,9) 

Anticoncepcional     

0,32 Sim 19 5 (6,4) 14 (10,4) 

Não 193 73 (93,6) 119 (89,6) 

Pseudociese    

39 (29,1) 

94 (70,9) 

 

0,40 Sim 66 27 (34,6) 

Não 146 51 (65,4) 

Alimentação 

Comercial 

Caseira 

Comercial + caseira 

 

107 

32 

73 

 

43 (55,1) 

11 (14,1) 

24 (30,8) 

 

64 (47,8) 

21 (15,7) 

49 (36,6) 

 

 

0,57 

Fumo 

Sim n=116 

Não n=96 

 

116 

96 

 

35 (44,9) 

43 (55,1) 

 

81 (60,4) 

53 (39,6) 

 

0,028* 

PM10 

1º quartil 

2º quartil 

3º quartil 

4º quartil 

 

52 

54 

51 

55 

 

22 (28,2) 

16 (20,5) 

18 (23,1) 

22 (28,2) 

 

30 (22,4) 

38 (28,4) 

33 (24,6) 

33 (24,6) 

 

 

0,53 

OSH 

Não castradas 

Prévia 

Na mastectomia 

 

9 

75 

128 

 

0 (0) 

29 (37,2) 

49 (62,8) 

 

9 (6,7) 

46 (34,3) 

79 (59) 

 

 

0,06 

OSH idade  n=78 n=126  

≤ 5 anos 

6-10 anos 

≥ 11 anos 

25 

129 

50 

13 (16,7) 

49 (62,8) 

16 (20,5) 

12 (9,5) 

80 (63,5) 

34 (27) 

 

0,24 

Óbito por neoplasia  n=38 n=88  

Sim 

Não 

85 

41 

17 (44,7) 

21 (55,3) 

68 (77,3) 

20 (22,7) 
<0,001* 

 

Metástase  n=25 n=54  

Sim 

Não 

50 

29 

14 (56) 

11 (44) 

36 (66,7) 

18 (33,3) 

0,36 
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Graduação tumoral  n=61 n=135  

Grau 1 

Grau 2 
Grau 3 

123 

23 
49 

58 (74,4) 

13 (16,7) 
7 (9) 

66 (55,6) 

10 (8,5) 
42 (35,9) 

 

<0,001 

 

Na tabela 13, observa-se que os animais com carcinoma sólido apresentaram 

mais óbitos (p<0,001), o tumor comportou-se de forma mais agressiva (p<0,001), houve 

menos sobrevida (p<0,001) e pior graduação tumoral (p<0,001). 

 

Tabela 13 - Análise bidimensional do Carcinoma Sólido. 

 
 

TOTAL 

CARCINOMA 

SÓLIDO 

N (%) 

OUTROS 

TUMORES 

N (%) 

 

Nível de 

Significância
& 

  n= 31 n= 181  

Idade diagnóstico     

≤ 3 anos 2 0 (0) 2 (1,1)  

4-7 anos 36 5 (16,1) 31 (17,1) 0,83 

≥ 8 anos 174 26 (83,9) 148 (81,8)  

Óbito     

< 0,001* Sim 126 28 (90,3) 98 (54,1) 

Não 86 3 (9,7) 83 (45,9) 

Estadiamento 

Estádio 1-3 

Estádio 4 

Estádio 5 

 

117 

7 

88 

 

6 (19,4) 

0 (0) 

25 (80,6) 

 

111 (61,3) 

7 (3,9) 

63 (34,8) 

 

 

<0,001* 

Sobrevida     

 

< 0,001* 

≤ 6 meses 20 4 (12,9) 16 (8,8) 

7-12 meses 45 17 (54,8) 28 (15,5) 

≥ 12 meses 147 10 (32,3) 137 (75,7) 

Anticoncepcional     

0,40 Sim 19 4 (12,9) 15 (8,3) 

Não 193 27 (87,1) 166 (91,7) 

Pseudociese    

57 (31,5) 

124 (68,5) 

 

0,78 Sim 66 9 (29) 

Não 146 22 (71) 

Alimentação 

Comercial 

Caseira 

Comercial + caseira 

 

107 

32 

73 

 

13 (41,9) 

7 (22,6) 

11 (35,5) 

 

94 (51,9) 

25 (13,8) 

62 (34,3) 

 

 

0,39 

Fumo 

Sim 

Não 

 

116 

96 

 

20 (64,5) 

11 (35,5) 

 

96 (53) 

85 (47) 

 

0,23 

PM10  

1º quartil 

2º quartil 

 

52 

54 

 

4 (12,9) 

9 (29) 

 

48 (26,5) 

45 (24,9) 

 

 

0,11 

&
: Teste de Qui-quadrado; *significância 0,05; **significância 0,1 

MP10: 1º quartil (≤42,13µg/m³), 2º quartil (>42,13-43,18), 3º quartil (≥43,19-45,05), 4º quartil (≥45,06)  
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3º quartil 
4º quartil 

51 
55 

12 (38,7) 
6 (19,4) 

39 (21,5) 
49 (27,1) 

OSH 
Não castradas 

Prévia 

Na mastectomia 

 
9 

75 

128 

 
1 (3,2) 

15 (48,4) 

15 (48,4) 

 
8 (4,4) 

60 (33,1) 

11 (62,4) 

 
 

026 

OSH idade  n=31 n=173  

≤ 5 anos 

6-10 anos 

≥ 11 anos 

25 

129 

50 

3 (9,7) 

20 (64,5) 

8 (25,8) 

22 (12,7) 

109(63) 

42 (24,3) 

 

0,24 

Óbito por neoplasia  n=28 n=98  

Sim 

Não 

85 

41 

24 (85,7) 

4 (14,3) 

61 (62,2) 

37 (37,8) 
0,019* 

 

Metástase  n=18 n=61  

Sim 

Não 

50 

29 

13 (72,2) 

5 (27,8) 

37 (60,7) 

24 (39,3) 

0,37 

 

Graduação tumoral  n=31 n=164  

Grau 1 
Grau 2 

Grau 3 

123 
23 

49 

0 (0) 
6 (19,4) 

25 (80,6) 

123 (74,5) 
17 (10,3) 

24 (14,5) 

 

<0,001* 

 

 

&: Teste de Qui-quadrado; *significância 0,05; **significância 0,1 
MP10: 1º quartil (≤42,13µg/m³), 2º quartil (>42,13-43,18), 3º quartil (≥43,19-45,05), 4º quartil (≥45,06)  



 
 

 

5  DISCUSSÃO 
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Constatamos que a neoplasia mamária foi o tumor mais frequente na população 

estudada, exposta à poluição atmosférica urbana da cidade de São Paulo. Demonstrou 

ser uma afecção que incide em idade avançada, com predomínio em raças puras, com 

alta morbimortalidade, diagnóstico tardio e mais frequente em cadelas não castradas, 

sem associação ao tipo de dieta e uso de anticoncepcionais. Os subtipos carcinoma 

túbulo-papilífero e carcinoma complexo perfazem mais de 60% dos casos, seguido do 

tipo carcinoma sólido. No entanto, o carcinoma sólido portou-se mais agressivo, com 

maior graduação de gravidade, invasibilidade, menor sobrevida e pior prognóstico. A 

análise espacial e as análises de associação com níveis reais de MP, demonstraram que a 

poluição está associada a pior prognóstico do câncer de mama.  

 Registros indicam que a neoplasia mamária em cadelas representa de 50 a 70% 

de todos os tumores nessa população (Merlo et al., 2008; Moe, 2001). Além de mais 

frequente entre as neoplasias, o câncer de mama atingiu em nossa amostra, totalidade de 

animais do gênero feminino. Os dados de De Nardi et al. (2009) são concordantes 

demonstrando que o câncer de mama é a neoplasia mais comum em cadelas e o risco 

nos machos é de 1% ou menos em relação ao sexo oposto. 

 A taxa de malignidade desses tumores é variável, podendo alcançar até 90% 

(Toríbio et al., 2012), porém, nesse estudo, só foram incluídas as neoplasias malignas. 

 A alta prevalência de neoplasia mamária em cadelas associada a maior 

longevidade destes animais é citada por diversos autores (De Nardi et al.,2009; Merlo et 

al., 2008; Moe, 2001; Moulton, 1990; Sorenmo, 2003), com rara ocorrência em idades 
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inferiores a cinco anos (Schneider, 1970). Tais informações também constatada neste 

estudo, onde a idade média dos pacientes atendidos foi 9,82 anos. 

Queiroga e Lopes (2002) e Carvalho (2006) afirmaram não existir predisposição 

racial para o desenvolvimento das neoplasias mamárias. Por sua vez, Daleck et al. 

(1998) e Moe (2001) se referiram ao fato de que as raças puras são as mais susceptíveis 

no desenvolvimento desse tipo de neoplasia, o que também foi observado no presente 

trabalho, com predomínio da raça poodle (22,2%).  De acordo com Misdorp (2002), a 

raça poodle apresenta predisposição genética para o desenvolvimento de neoplasias 

mamárias. Acreditamos que vários fatores possam influir nestes resultados 

aparentemente controversos, dentre eles a origem da amostra que em nosso estudo 

provem de uma clínica particular e portanto, apresenta maior número de animais de raça 

pura.   

Autores referem que fatores nutricionais podem influenciar o desenvolvimento 

do tumor mamário (De Nardi et al., 2009). Cadelas obesas podem estar mais 

predispostas (Zuccari et al., 2001), porém esse parâmetro não foi analisado em nosso 

estudo. Alenza et al. (1998) citam que a alimentação caseira apresenta uma correlação 

positiva com o desenvolvimento de neoplasias em cadelas, porém, no presente trabalho, 

a maioria dos animais alimentava-se exclusivamente com rações (107 casos – 50,5%) e 

não houve relação entre o tipo de alimentação e o tipo de neoplasia mamária, 

sinalizando que este tema ainda se mantém controverso na literatura.  

Existem estudos contraditórios quanto ao envolvimento de pseudociese nos 

tumores mamários caninos. De acordo com De Nardi et al. (2009), esse distúrbio 

geralmente não aumenta o risco de desenvolvimento das neoplasias em cadelas e nesse 

estudo, a pseudociese foi observada em 68 cadelas (31,2%), não indicando uma 

predisposição ao desenvolvimento de neoplasias mamárias. Vale ressaltar que esse 
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parâmetro foi avaliado sob forma de questionário, podendo acarretar em respostas 

subjetivas, principalmente pelo fato de alguns proprietários não detectarem a 

pseudociese em seus animais. 

Moulton (1990) demonstra que o tratamento anticoncepcional em cadelas pode 

predispor o tecido mamário a transformação maligna a longo prazo, porém, apenas 9% 

dos animais avaliados utilizaram esse tratamento, apesar de não termos informações 

sobre frequência e dosagem utilizada. Esse resultado pode sugerir que os proprietários 

estão mais conscientes quanto a utilização inadequada da hormonioterapia. 

Cadelas submetidas à castração após o terceiro cio ou concomitante a 

mastectomia, não são beneficiadas pelos efeitos profiláticos desse procedimento, 

aumentando o risco de desenvolvimento de neoplasia mamária (Moulton, 1990), o que 

corrobora com o estudo, em que 60,4% dos animais apresentavam-se sem castração 

prévia no diagnóstico da neoplasia.  Apesar da castração apresentar proteção ao 

desenvolvimento da neoplasia mamária até os dois anos e meio (Johnston, 1998), a 

idade em que os animais foram submetidos a essa cirurgia foi estratificada em até 5 

anos, 6-10 anos e maiores de 11 anos e, apenas 25 fêmeas (11,8%) foram 

ovariectomizadas até os 5 anos de idade. Tal fato pode revelar menor conscientização 

dos proprietários de fêmeas quanto aos efeitos benéficos da castração precoce. 

 O prognóstico e a avaliação da medida terapêutica, depende principalmente do 

exame histopatológico e do estadiamento clínico, que é instituído pelo Sistema tumor-

linfonodo-metástase – TNM (Dagli, 2008).  Ferreira et al. (2009) citam que lesões 

acima de 5cm (estádio 3) apresentam pior prognóstico quando comparados com tumores 

menores. Como não tivemos acesso ao tamanho tumoral no prontuário dos animais 

avaliados e como consideramos esse parâmetro variável, visto serem cadelas de raças e 
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portes diferentes, consideramos em estádio 1 a 3 todas as fêmeas que não apresentaram 

metástase a distância e/ou envolvimento linfonodal, o que representou 55,2% dos casos. 

 O envolvimento de linfonodos regionais associa-se a pior prognóstico (Sorenmo, 

2003). O tempo de sobrevida é inferior a dois anos para 85,7% dos cães com 

comprometimento linfonodal (Karayannopoulou, 2005). Nesse estudo, a infiltração 

tumoral em linfonodos foi avaliada no exame histopatológico e o evento ocorreu na 

ausência de metástase a distância, em 3,3% dos casos. 

 A pesquisa de metástase a distância foi realizada a partir da avaliação 

radiográfica simples do tórax e ultrassonografia abdominal. A observação de metástases 

a distância está relacionada com um pior prognóstico (Sorenmo, 2003). Constatamos 

que durante o período de observação desses pacientes, 41,5% apresentaram-se em 

estádio 5 da doença. 

 O diagnóstico tardio compromete o tratamento e reduz a taxa de sobrevida dos 

animais (Cavalcanti e Cassali, 2006). Nesse estudo, avaliamos que o tempo de 

aparecimento da doença até a procura por cuidados veterinários não foi imediato e, 

tratando-se de câncer, podemos considerar esse tempo suficiente para o 

desenvolvimento de metástases, apesar da maioria dos animais do estudo (55,2%) 

apresentarem somente até o estádio 1-3 da doença. 

 Por esse estudo ser transversal, não acompanhamos o período de sobrevida total 

desses animais, sendo que esse período foi definido como o tempo entre o diagnóstico 

da neoplasia e a data da realização da entrevista ou o óbito do animal (média de 26,5 

meses) e, pudemos observar que muitos animais apresentavam doença avançada ao 

diagnóstico e no período avaliado, alguns vieram a óbito.  

 Em 2011, foi realizado um consenso de neoplasia mamária canina no Brasil, a 

fim de estabelecer novas diretrizes para o diagnóstico, prognóstico e tratamento da 
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afecção (Cassali et al., 2011), com revisão desses critérios em 2013 (Cassali et al., 

2014). Entretanto, como esse estudo é um levantamento de casos de 2008 a 2011, a 

classificação histopatológica utilizada, foi com base nas normas da OMS para tumores e 

displasias da glândula mamária de cães e gatos (Misdorp, 1999). 

 A análise histopatológica foi realizada em 93,4% das cadelas, pois em 6,6% o 

diagnóstico foi de carcinoma inflamatório, o que ratifica Alenza et al. (2001), que cita 

que cerca de 7,6% das neoplasias mamárias malignas são classificadas como carcinoma 

inflamatório. O carcinoma inflamatório assemelha-se a um processo inflamatório de 

pele ou mama de curso hiperagudo e prognóstico desfavorável e microscopicamente 

pode ser caracterizado pela presença de qualquer subtipo de carcinoma associado a 

intensa inflamação com êmbolos tumorais em vasos linfáticos na derme (Bentubo et al., 

2006). Como as cadelas com carcinoma inflamatório apresentavam-se debilitadas no 

atendimento veterinário, o diagnóstico não pôde ser complementado por histopatologia.

 No presente estudo, os carcinomas foram o tipo histológico predominante. O 

mesmo resultado foi encontrado por outros autores (Sorenmo, 2003; Karayannopoulou 

et al., 2005; Queiroga et al., 2011). Os subtipos mais prevalentes foram o carcinoma 

complexo, túbulo-papilífero e o sólido. 

 Sorenmo (2003) cita que cadelas portadoras de carcinomas complexos 

apresentam prognóstico melhor do que cadelas portadoras de tumores exclusivamente 

epiteliais e essa afirmação coincide com o nosso trabalho, onde os complexos 

demonstraram menor agressividade. Este mesmo autor menciona que no grupo dos 

carcinomas simples, o sólido apresenta maior malignidade em relação ao túbulo-

papilífero, reforçando os nossos resultados, em que o tumor sólido associou-se com a 

progressão e disseminação da doença. Ademais, os carcinomas também são graduados 

histologicamente para fornecer informações prognósticas para o clínico, pois o grau 
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apresenta significativa correlação com agressividade tumoral (Sleeckx et al., 2011) e o 

carcinoma sólido evidenciou pior graduação. 

 Atualmente, utilizam-se marcadores tumorais para predizer o comportamento da 

neoplasia e determinar o prognóstico da doença (Cassali et al., 2011). Não utilizamos 

dados imunoistoquímicos em nossa pesquisa, pois na época de seu levantamento, seu 

uso na rotina ainda era restrito, principalmente devido ao alto custo do exame.  

 Em pesquisa sobre câncer mamário em mulheres, Xue et al. (2011) citam que 

cigarros possuem carcinógenos que podem aumentar o risco desse câncer. Em nosso 

trabalho, provavelmente pela coleta de dados no tocante à prática de tabagismo não ser 

detalhada, não pudemos avaliar associação com a neoplasia mamária. 

Estudamos a relação entre os tumores de mama em cães e poluição na cidade de 

São Paulo.  A relação entre câncer e poluição é descrita há muito tempo por vários 

autores (Brody e Rudel, 2003; Brody et al., 2007; Lewtas, 2007; WHO, 2013; Wong et 

al., 2014). Poluentes tóxicos como material particulados (WHO, 2013), orgânicos 

(Lewtas, 2007), metais (WHO, 2013) e gases tóxicos (Hystad et al., 2015; McGill, 

2015) principalmente provenientes de fonte veicular em grandes metrópolis (McGill, 

2015; Reynolds et al., 2004; Wei et al., 2012) poderiam induzir quebra de DNA e 

mutagênese (Lewtas, 2007; Hystad et al., 2015; Wong et al., 2014). Porém esta 

associação comprovada por vários artigos ainda carece de comprovação causal (Garcia 

et al., 2015).  Estudos epidemiológicos também associam o recente aumento de 

incidência de câncer da mama em mulheres que vivem em grandes metrópoles com 

altos níveis de poluição do ar de origem veicular (Chen e Bina, 2012; Crouse et al., 

2010; Dey et al., 2010; Hurley et al., 2014). 

   A relação entre poluição e câncer em animais é sugerida por vários autores 

(McGill, 2015; Rudel et al., 2007; WHO, 2013). A poluição do ar contém pelo menos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21644128
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35 dos 216 agentes químicos associados a aumento de tumores de mama em animais 

(McGill, 2015). Especificamente o cão é referido como excelente sentinela de doenças 

crônicas afetadas pela poluição (Severe et al., 2015).  

A vulnerabilidade do cães aos efeitos deletérios da poluição é atribuída a vários 

fatores: o animal está a uma altura onde os particulados de ressuspensão estão mais 

presentes, frequenta os mesmos ambientes internos e externos que seu dono, ter vias 

aéreas mais curtas e acessíveis ao poluente, manter vestígios do poluente mantidos em 

seus pelos pelo tanto no corpo como na cabeça em volta das narinas, por ser um animal 

de menor porte ter uma frequência respiratória mais rápida que dos humanos (ventilação 

minuto) e metabolismo mais acelerado, além de estudos demonstrando aumento de 

incidência de tumores em cães de grandes metrópoles (Severe at al., 2015).  

Em relação ao desenvolvimento de tumores malignos, o cão apresenta-se como 

um bom modelo (Khanna et al., 2006; Paolony e Khanna, 2008). Em particular, com 

referência ao tumor de mama, o cão apresenta vários fatores em comum com os 

humanos o que torna a translação dos resultados para o ser humano mais plausível 

(Pinho et al., 2012; Severe et al., 2015). O cão apresenta vários marcadores tumorais 

semelhantes aos dos humanos (Uva et al., 2009), comportamento tumoral sensível a 

oscilações hormonais (hormonioterapia e castração) e alimentar (comida 

industrializada), histologia e prognósticos baseados em resultados anátomopatolócos, 

resposta clínica a quimioterápicos, incidência tardia (Pinho et al., 2012; Rivera e Euler, 

2011; Severe et al., 2015). Porém, os animais apresentam menor tempo de vida que os 

humanos, permitindo que se estude os eventos mutagênicos e comportamento tumoral 

em menor tempo. Por isso, estudos epidemiológicos em animais sentinelas como o cão 

são importantes em pesquisas translacionais sobre comportamento e fisiopatogênese de 

tumores (Porrello et al., 2006), em especial o tumor de mama, onde o foco não se limita 
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ao animal mas também permite analogias com os tumores que afetam o ser humano 

(Pinho et al., 2012; Rivera e Euler, 2011).  

Neste trabalho optamos por fazer 2 tipos de análises relacionando poluição nos 

cães e tumores de mama: uma pela média de poluição da cidade visto que os animais se 

distribuíam por quase todo o perímetro urbano municipal da cidade de São Paulo e a 

outra pela análise de cada animal, segundo proximidade das vias em que moravam. 

Essas vias foram subdivididas pelo fluxo de veículos, de acordo com a CET em: alto, 

médio e baixo fluxo de veículos.  

Optamos por estudar associação com o material particulado, em especial o MP10, 

por essa medida ser de fácil obtenção, pelos centros de monitorização da CETSB.  

Os dados de MP10 foram coletados de acordo com a média diária de todas as 

estações de São Paulo, apesar da maior concentração na região sul. De acordo com os 

novos padrões estaduais de qualidade do ar (Decreto Estadual nº59113 de 23/04/2013), 

o valor limite aceitável de MP10 em 24 horas é de 120µg/m³ e a média aritmética anual é 

de 40µg/m³ (CETESB, 2014). Utilizamos a média de MP10 para cada animal, de acordo 

com o tempo de moradia no local, permitindo-se estimar a carga de MP inalada durante 

a vida do animal. O MP10 ultrapassou o limite aceitável e observamos que em regiões 

menos poluídas, os tumores apesentaram-se menos agressivos. O 3º interquartil de MP10 

associou-se ao carcinoma sólido que é frequente e o mais agressivo dos tumores de 

mama encontrados em nosso estudo, sugerindo que talvez poluição do ar possa ter um 

papel também na potencialização ou na agressividade deste tumor.   

 É importante salientar que essa abordagem consistiu apenas em quantificar os 

casos de neoplasia mamária e a distância das vias de tráfego, sem considerar a 

densidade de tráfego dos arruamentos, o que pode ser fundamental em áreas urbanas, 

nas quais ruas pequenas podem apresentar fluxo veicular suficiente para criar níveis de 
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poluição do ar semelhantes às áreas próximas de uma via principal. Ademais, não foram 

utilizados os dados de contagem de tráfego por ser uma medida realizada na cidade de 

São Paulo em vias selecionadas aleatoriamente, não sendo contempladas todas as vias 

da nossa região de estudo. 

Na distribuição geográfica dos cães, verificamos que a maioria localizava-se na 

região sul e este resultado provavelmente deve-se ao fato da Clínica em estudo 

apresentar essa localidade, além da região possuir a maior área territorial da cidade de 

São Paulo (IBGE, 2011). Ribeiro (2011) aponta que áreas de maior nível 

socioeconômico, possuidoras muitas vezes de mais de um carro por residência, são 

responsáveis pela alta intensidade de tráfego nesses territórios e também observou risco 

aumentado de câncer de mama, próstata e colorretal em humanos, associado a morar em 

áreas com maior nível socioeconômico. O Censo 2010 (IBGE, 2011) demonstra que o 

bairro Moema apresenta maior concentração de renda por habitante. 

Ao delinearmos os buffers ao longo das vias inseridas no mapa, a maior parte 

dos animais localizaram-se no buffer de vias arteriais (média exposição), seguido das 

vias locais e coletoras (baixa exposição) e por fim das vias de trânsito rápido (alta 

exposição). Essa medida foi realizada com o objetivo de caracterizar os casos de 

neoplasia mamária quanto a sua proximidade às vias de tráfego. Nesta abordagem, não 

houve aumento de risco com o tumor sólido nas vias de alta densidade de tráfego, 

porém, houve um fator de proteção entre a poluição e os tumores de baixa 

agressividade, podendo corroborar com o raciocínio acima citado de facilitação da 

potencialização e da agressividade do tumor pela poluição atmosférica. Houve 

tendência de pior prognóstico (maior disseminação tumoral) nos animais submetidos a 

alta exposição. A distância residencial de vias de tráfego em desfecho de câncer em 

animais foi relatada por Zanini et al. (2013), que constataram que cães com linfoma, 
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residentes na cidade de São Paulo a uma distância de cerca de 100m de ruas 

movimentadas ou avenidas, apresentaram maior risco de desenvolver a doença (RC 3,1; 

IC95%: 1,4-6,9). 

Outro dado interessante foi a demonstração que 100% dos animais submetidos a 

alta exposição apresentaram doenças prévias, reforçando a idéia da literatura dos efeitos 

deletérios sistêmicos causados pela poluição (WHO, 2013). 

Ressaltamos que vários fatores de confusão podem ter dificultado a obtenção de 

resultados claros quanto aos efeitos da poluição nos tumores de mama dos cães 

analisados. Os buffers estratificados não são totalmente independentes pois sabemos 

haver contaminação de poluentes entre os buffers devido a suas proximidades e por 

serem contíguos. O baixo número amostral de animais dentro do buffer de alta 

exposição também pode ter afetado o resultado. Apesar de sabermos que o teste 

aplicado (qui quadrado) leva em consideração o tamanho da amostra quando analisa a 

associação entre os dados, talvez possa ter ocorrido um viés de tamanho de amostra no 

que se refere a representatividade da população estudada no buffer de alta exposição 

(amostra aleatória representativa do total da população).  

Acreditamos que este trabalho traz a luz vários dados que corroboram para 

conhecimento do perfil do câncer de mama em cães na cidade de São Paulo e da relação 

deste tumor em cães e a poluição de predomínio veicular de uma grande metrópole. 

Essas análises permitem raciocínios translacionais com tumores em humanos e efeitos 

de poluição em tumores de mama tanto em animais como em humanos. Outra 

contribuição deste trabalho é que foi realizado com exposição real de poluição do ar em 

uma metrópole, com carga de exposição total estimada individualmente por animal, 

onde os níveis de poluição oscilaram entre os limites considerados de tolerância e ainda 

assim, produziram efeitos deletérios. A limitação de ser um trabalho com estudo 
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observacional transversal, não permitindo casualidade entre os desfechos analisados, 

não afetou a demonstração de associação dos poluentes do ar com o tumor frequente de 

mama, de comportamento mais agressivo e de pior prognóstico.  

O MP foi o poluente escolhido neste estudo. Ele mostrou associação com o 

tumor sólido de mama e tendência a pior prognostico nos cães analisados. Essa 

associação pode demonstrar a relação deste poluente com os efeitos analisados ou 

apenas ser um representante dos poluentes em suspensão que podem ter seu efeito 

danoso no DNA celular e facilitar a associação com o câncer de mama. A poluição do ar 

é uma mistura complexa de centenas de substâncias em constante reação, suspensas na 

atmosfera, sendo alguns deles tóxicos ou carcinogênicos. Vários desses são marcadores 

de emissão veicular como o PM, NOx, Cox. Neste trabalho não analisamos outros 

poluentes como os orgânicos, metais, Ozônio, COx, NOx, SOx, separadamente. Cada 

um destes compostos pode não ser carcinogênico por si isoladamente, mas em estado de 

suspensão com os outros poluentes está associado a carcinogênese (Hystad et al., 2015; 

McGill, 2015; Wong et al., 2014; WHO, 2013).  

Até o momento, não é possível afirmar que a poluição do ar cause diretamente 

ou indiretamente câncer de mama (Garcia et al., 2015).  Porém, conhecendo o perfil 

epidemiológico, o comportamento desses tumores em cães e o possível elo entre esses 

fatores, sugeridos pelos estudos de associação em animais, acreditamos que esse 

trabalho possa contribuir para maior conhecimento do tema.  Em termos individuais e 

de saúde pública, essa sugestiva associação entre perfil epidemiológico do câncer 

mamário em cães e poluição do ar, justifica que sejam tomadas condutas a curto, médio 

e longo prazo de redução de emissão de poluição de origem veicular próximo a 

residências e locais públicos. 



 
 

 

 

6  CONCLUSÕES 
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 A neoplasia mamária em cães atendidos em uma clínica de referência em 

oncologia veterinária no período de 2008-2011: 

 Demonstrou incidência em idade avançada, diagnóstico tardio, estadiamento 

clínico avançado, mais frequente em poodles e em cadelas não castradas. 

 Não apresentou relação com alimentação, hormonioterapia, pseudociese, 

vacinação e vermifugação; 

 É mais prevalente na região Sul com níveis médios de exposição a poluição; 

 Menor exposição aoMP10 associou-se com melhor prognóstico. 

 

 

 

 

 



 
 

 

7  ANEXOS 
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ANEXO I – CARTA COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 
   A CEUA do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, em sessão de 06/06/2012, APROVOU o 

Protocolo de Pesquisa nº 163/12 intitulado: “RELAÇÃO ENTRE POLUIÇÃO 

DO AR E CÂNCER EM CÃES RESIDENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO” 

apresentado pelo Departamento de CLÍNICA MÉDICA  

 

Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-FMUSP, o 

relatório final sobre a pesquisa, (Lei Procedimentos para o Uso Científico de 

Animais - Lei Nº 11.794 -8 de outubro de 2008).  

 

 

Pesquisador (a) Responsável: Maria Lúcia Bueno Garcia  

Pesquisador (a) Executante: Fernanda Duarte de Santos Malatesta  

 

CEP-FMUSP, 12 de Junho de 2012.  

 

 

 

Dr. Eduardo Pompeu 

Coordenador 

Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 

Prof. Dr. Roger Chammas 

Coordenador 

Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO APLICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do animal:________________________ Raça: ___________________________  

Sexo: (   ) F  (   ) M Idade atual: ______ (anos)  Idade no diagnóstico: ______ (anos)   

Óbito: (   ) Sim  (   ) Não       Se sim, idade óbito: ______ (anos)  

Causa óbito: (   ) complicações da doença (   ) outras: ____________________________ 

Sobrevida pós diagnóstico: ___________ (meses) 

 

Endereço de moradia na época da doença do animal: ______________________________     

Bairo: ______________   CEP: ___________Tempo de moradia nesse local: ________  (anos) 

Castração: (   ) Sim  (   ) Não      Se sim, idade da castração: _________ (anos) 

Histórico de uso de anticoncepcional:(   ) Sim (   ) Não  

Histórico de pseudociese:(   ) Sim (   ) Não 

 

Vacinação periódica: (   ) Sim  (   ) Não         Vermifugação periódica: (   ) Sim  (   ) Não 

Tipo de alimentação: (   ) caseira  (   ) comercial  (   ) caseira e comercial  

 

Doenças pré existentes: (  ) Sim (  ) Não. Se sim, quais: _____________________________ 

 

Proprietário (os): (   ) fumante  (   ) não-fumante   

 

Tipo de diagnóstico: 

(   ) histopatológico: _________________________________________________________  

(   ) clínico: ________________________________________________________________ 

(   ) sem informação na ficha 

 

 

PERFIL DA NEOPLASIA MAMÁRIA CANINA E SUA RELAÇÃO COM A 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA URBANA 

Projeto aprovado pela Comissão de Ética para análise de projetos de pesquisa – 

CAPPESQ, sob número 8167/12 

QUESTIONÁRIO 
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Tipo de tratamento: 

(   ) Não realizado 

(   ) Sem informação na ficha 

(   ) Cirúrgico: ______________________________________________________________ 

(   ) Quimioterápico: _________________________________________________________ 

(   ) Outros: ________________________________________________________________ 

 

Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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