
 

 

 

UM CAMINHO PARA

NEOPLASIAS

RESUMO: 

O câncer de mama é uma neoplasia que acomete, demasiadamente, canídeos fêmeas e 
machos, enquanto nos felídeos a porcentagem de acometimento pode ser até um terço 
menor. Além disso, é notório que o diagnóstico tardio de tais neoplasias podem 
desencadear diversas complicações clínicas e cirúrgicas, podendo ocasionar no óbito dos 
pacientes. Diante de tal celeuma, é imprescindível a utilização de ações de conscientização 
para a população, que convive com animais de companhia, acerca da prevenção e dos 
cuidados no que tange o desenvolvimento de tumores de mama. Desta maneira, como 
objetivo, a comunidade acadêmica visa diminuir os elevados índices de acometimento dessa 
patogenia, através da aproximação do conhecimento técnico científico, dos discentes e 
docentes para a sociedade. Baseado nessa premissa, como metodologia, a Escola de 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ
construção do evento “Outubro Rosa Pet”, pela união dos projetos de extensão “OncoVet 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Oncologia Veterinária” e “Posse Responsável”, a fim de 
desenvolver atividades que agregassem conhecimento e conscientização aos tutores de 
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pequenos animais. Uma das ações realizadas pelo “Outubro Rosa Pet” se deu em parceria 
com o Atacadão Dia a Dia, hipermercado situado na região noroeste de Goiânia, no 
intitulado Pet Day, em outubro de 2019. A equipe do local onde foi realizado o evento foi 
responsável pela divulgação dessa ação, por meio de panfletos e carros de som para a 
comunidade dos bairros da região, além de executar a montagem das estruturas utilizadas 
pelos participantes para o atendimento e aconselhamento à população, no estacionamento 
do hipermercado. O atendimento ao tutor era iniciado, em casos gerais, nos quais o animal 
não apresentava nenhuma neoplasia aparente, com a anamnese, através de perguntas 
envolvendo o histórico de saúde do animal, castração, uso de medicamentos e, no caso de 
pacientes fêmeas, ocorriam questionamentos sobre histórico de prenhez, cruzamentos, uso 
de injeções anticoncepcionais ou sintomas de pseudociese (gestação psicológica). Os 
animais eram também apalpados, pelo discente responsável pela anamnese, na procura de 
sinais de crescimento anormal na região mamária, que poderiam ser indicativos de tumores. 
No caso de animais que já apresentassem crescimentos anormais na região das mamas, 
observado pelos tutores, estes eram questionados sobre a procura de um profissional de 
medicina veterinária para o devido diagnóstico. Nessas situações também eram dispostas 
ao tutor informações sobre possíveis complicações do quadro, oralmente e com material 
didático, como panfletos e banners. Para aqueles que não apresentavam sinais aparentes 
de neoplasia, era recomendada a castração, procedimento mais eficaz na prevenção de
alterações mamárias em fêmeas. Para os que já exibiam indicativos, a recomendação era o 
encaminhamento ao setor de oncologia. Foram convidados também representantes de 
companhias de nutrição animal, que forneciam amostras gratuitas, com o objetivo de atra
comunidade. Em conclusão, equipe do Outubro Rosa Pet considerou a experiência 
gratificante e eficaz, pois foi possível promover a conscientização e prevenção do câncer de 
mama para dezenas de participantes. 
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