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informações gerais
O tumor de glândula mamária é o principal tumor que acomete as cadelas e o
terceiro tipo mais comum nas gatas1–4. Estima-se que no Brasil, a incidência de
tumores mamários malignos em cadelas seja superior a 70%5,6, enquanto em
gatas a incidência é em torno de 80% a 90%7,8. As cadelas com faixa etária entre
7 e 12 anos e as gatas com idade entre 10 e 12 anos são as mais predispostas
ao desenvolvimento dessa neoplasia4,8–10. As raças caninas mais acometidas
são Poodle, Dachshund, Yorkshire Terrier, Maltês, Cocker Spaniel, Pastor Alemão,
Boxer, Pointer, Fox Terrier e sem raça definida e as gatas siamesas são as mais
afetadas8,10,11.
Sabe-se que os tumores mamários são hormônio-dependentes, assim, a
castração precoce previne o desenvolvimento dessa enfermidade. Cadelas
castradas antes do primeiro estro apresentam um risco de desenvolvimento de
neoplasia mamária de 0,5%; antes do segundo estro o risco é de 8% e antes do
terceiro estro, de 26%; enquanto nas gatas o risco é de 9% quando castradas
antes do primeiro estro, 14% antes do segundo estro, subindo rapidamente
para 89% quando castradas após o segundo estro2,12.

Estudos não conseguiram comprovar se as variações hormonais fisiológicas sobre as glândulas mamárias que
podem acarretar em irregularidades do ciclo estral, hiperplasia endometrial cística e pseudogestação aumentariam o risco de tumores mamários e nem o efeito protetor da gestação, como observado em mulheres8,10.
O uso de contraceptivos (progestágenos) injetáveis para a prevenção do estro, por sua vez, foi implicado no
aumento do risco de desenvolvimento principalmente de tumores benignos, tanto nas cadelas como nas
gatas13–15. Assim, recomenda-se que o seu uso seja evitado e seja substituído pela realização da castração
precoce. As terapias hormonais podem ainda causar em gatas lesões benignas denominadas hiperplasia
fibroepitelial (Figura 1), em que ocorre rápido crescimento de uma ou mais glândulas mamárias pela proliferação do epitélio do ducto mamário e do estroma, podendo ser confundido com uma neoplasia mamária,
essa condição pode ocorrer com apenas uma injeção de progestágenos8,13,16. Por outro lado, alguns estudos
mostraram que fêmeas caninas castradas são mais predispostas ao desenvolvimento de outras neoplasias
como osteossarcoma, hemangiossarcoma e mastocitoma cutâneo quando comparado com fêmeas não
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castradas17–22. No entanto, mais estudos precisam ser
realizados para comprovar esses achados.
A obesidade também pode contribuir com o desenvolvimento dos tumores mamários em cadelas e ga-
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tas8,23–25, podendo, inclusive, contribuir com a progressão tumoral e o desenvolvimento de metástase (LIM
et al., 2015).

Figura 1. Hiperplasia fibroepitelial em gata.

características dos tumores mamários
Os tumores mamários normalmente apresentam-se
como nódulos circunscritos e de tamanho variado.
Os tumores maiores podem ser irregulares, tendem a
ulceração, podem tornar-se inflamados e infectados
e estarem aderidos à musculatura (Figura 2). Os tumores benignos exibem crescimento lento, enquanto os tumores malignos normalmente apresentam
rápida evolução, podem ser invasivos e se espalhar
para outros órgãos8,10 (Figuras 3 e 4). Acredita-se que
os tumores mamários benignos em cadelas possam

se transformar após alguns meses em tumores malignos e que a forma carcinomatosa seja o seu processo
final26. A presença de mais de um tumor acometendo uma ou mais glândulas mamárias é frequente nas
cadelas (70% dos casos) e esses tumores são, normalmente, primariamente independentes, apresentando
distintos tipos histológicos26. Nas gatas, mais de 80%
dos tumores apresentam ulceração, invasão linfática,
metástase regional e a distância27.

Figura 2. Tumor mamário em cadela (A) e em gata (B).
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Metástases

Metástases

– Linfonodos regionais
– Pulmão
– Fígado
– Baço
– Pele
– Osso
– Rim
– Encéfalo

– Linfonodos regionais
– Pulmão
– Fígado
– Pleura
– Diafragma
– Rim
– Glândula adrenal

Figura 3. Principais locais de metástases de tumores mamários em cadelas e gatas.

Figura 4. Metástase pulmonar (A e B) e em linfonodo regional (C) em cadela. A seta mostra o linfonodo inguinal acometido
envolto pelo tumor mamário presente em mama inguinal.

Como forma de se estabelecer o prognóstico clínico
para as pacientes com tumores mamários, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um sistema de
estadiamento que tem como finalidade avaliar o tamanho do tumor primário (T), o comprometimento

dos linfonodos regionais (N) e se há ou não presença
de metástase à distância (M)8,28 (Tabelas 1 e 2). Assim,
tumores maiores do que 3 cm, presença de metástases em linfonodos regionais e/ou a distância estão relacionados com piores prognósticos1,8,26.

Tabela 1. Estadiamento dos tumores mamários em cadelas.
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Estádio

Tamanho Tumoral

Status Nodal

Metástases

1

T1 < 3cm

N0

M0

2

T2 3-5cm

N0

M0

3

T3 > 5cm

N0

M0

4

Qualquer T

N1

M0

5

Qualquer T

Qualquer N

M1
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Tabela 2. Estadiamento dos tumores mamários em gatas.

Estádio

Tamanho Tumoral

Status Nodal

Metástases

1

T1 < 2cm

N0

M0

2

T2 2-3cm

N0

M0

T1 or T2

N1

M0

T3 > 3cm

N0 ou N1

M0

Qualquer T

Qualquer N

M1

3
4

DIAGNÓSTICO DOS TUMORES MAMÁRIOS
O exame físico minucioso das mamas de ambas cadeias mamárias é o primeiro passo para o diagnóstico
e também para avaliação de recidiva ou aparecimento
de novos tumores mamários3,8,10. O exame radiográfico de tórax em três projeções (lateral direita, lateral
esquerda e ventrodorsal) deve ser realizado para avalição de metástases no parênquima pulmonar e o envolvimento de linfonodos torácicos. Tomografia computadorizada é indicada sempre que possível para
detecção precoce de nódulos pulmonares menores
do que 6mm, por não serem detectados no exame
radiográfico. O ultrassom abdominal, por sua vez, é recomendado para avaliação de metástases em órgãos
abdominais3,8,10. A avaliação do tumor mamário pelo
ultrassom pode sugerir se o mesmo é maligno quando forem observadas margens irregulares e ecografia
interna heterogênea29.
O exame citológico dever ser realizado para exclusão
de diagnósticos diferenciais como mastite, lipoma,
mastocitoma, outras neoplasias cutâneas e a hiperplasia fibroepitelial em gatas. Além disso, também
pode ser usada para avaliação de linfonodos regionais
para identificação de metástases3,8. No entanto, a citologia não é um exame preciso para a diferenciação
de tumores benignos de malignos, provavelmente
pelas variações morfológicas que podem ocorrer em

diferentes áreas do tumor mamário, apesar de estudos mostrarem concordância em 63% dos casos com
diagnósticos confirmados pela histopatologia, sensibilidade de 73% e especificidade de 83%30,31.
O diagnóstico definitivo deve ser obtido pela avaliação histopatológica, bem como a determinação do
grau de malignidade tumoral. Recentemente, foi publicado duas novas classificações para os tumores mamários de cadelas: Goldschmidt et al. (2011)32 e Cassali
et al. (2014)3. Os tumores benignos mais comumente
diagnosticados na cadela são os adenomas (simples e
complexo), fibroadenoma e o tumor misto benigno,
enquanto os carcinomas tubulares, carcinomas tubulopapilíferos e os carcinomas em tumor misto são os
tumores malignos mais verificados1,3,8, enquanto nas
gatas, embora raramente ocorram, os tumores benignos mais observados são fibroadenoma, hiperplasia
fibroadenomatosa, ectasia ductal e epiteliose focal7,33
e entre os malignos os carcinomas tubular, papilar, sólido e cribriformes são os mais encontrados8. A graduação dos tumores malignos é determinada segundo o
sistema de graduação humano Elston and Ellis (1991)34
para as gatas e de Peña et al. (2013)35, modificado do
sistema humano, para as cadelas, levando-se em conta a formação tubular do tumor, o pleomorfismo nuclear e o índice mitótico.
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PASSO A PASSO NO TRATAMENTO DE CADELAS E GATAS COM TUMORES MAMÁRIOS
TRATAMENTO CIRÚRGICO
A remoção cirúrgica é o tratamento de eleição dos tumores mamários e nas cadelas é o que proporciona
maior chance de cura. A escolha da técnica cirúrgica
deve ser baseada no estadiamento tumoral, drenagem linfática e localização do tumor, podendo ser
realizada nodulectomia, mastectomia regional (remoção parcial da cadeia mamária), mastectomia unilateral (remoção completa da uma cadeia mamária) e
mastectomia bilateral (remoção completa de ambas
cadeias mamárias). Nas cadelas, a escolha do tipo de
cirurgia mais adequado ainda é controversa8,10. A mastectomia simples e a remoção completa da cadeia
mamária não diferiram em relação ao tempo livre de
doença e sobrevida36, enquanto, a realização da mastectomia regional para remoção de um único tumor
foi associada com o aparecimento de novos tumores
no parênquima mamário remanescente em 58% dos
casos, embora não tenha sido observada recidiva tumoral37. Portanto, não há um estudo que comprove
qual a melhor técnica a ser usada em cadelas, todavia,
a mastectomia unilateral pode ser empregada como
uma medida profilática, visando diminuir a incidência
de novos tumores mamários. A nodulectomia é mais
utilizada como medida paliativa para os pacientes que
apresentam nódulos ulcerados e metástase à distância no momento do diagnóstico. As margens cirúrgicas preconizadas são de 2 a 3 cm e na presença de
tumores grandes e aderidos deve-se incluir a fáscia
muscular abdominal e até mesmo porções da parede abdominal para se obter margens profundas10,27.
Em gatas, devido a maior agressividade dos tumores
mamários, recomenda-se a realização da mastectomia bilateral ou a realização da mastectomia unilateral
num primeiro momento seguida da remoção da outra
cadeia após 3 ou 4 semanas da data da primeira cirurgia10,38,39.
Pacientes que apresentam tumores pequenos e bem
diferenciados possuem bom prognóstico após a ressecção cirúrgica, enquanto na presença de neoplasias
em estádios avançados e com alto grau de malignidade, a chance de recidiva e de desenvolvimento de
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metástases são maiores, sendo necessário a associação de terapias adjuvantes.

MASTECTOMIA + CASTRAÇÃO
Estudos recentes mostraram que a castração realizada no momento da cirurgia pode ter algum benefício
para as cadelas, uma vez que foi observada uma redução em torno de 50% no aparecimento de novos
tumores nas cadelas que apresentavam tumores benignos, além disso, cães com tumores mamários grau
2, positivos para receptores de estrógenos ou com
aumento na concentração sérica de estrógeno antes
da cirurgia podem apresentar algum benefício com a
castração40,41. Em gatas, a castração juntamente com
a remoção cirúrgica é controversa, mas alguns autores recomendam que seja feita42,43. A castração deve
ser realizada antes da mastectomia para minimizar a
possibilidade de implantação de células neoplásicas
no interior da cavidade abdominal10.

REMOÇÃO DO LINFONODO SENTINELA
Os linfonodos sentinela são definidos como os primeiros linfonodos de uma bacia linfática regional a drenar
a linfa do sítio neoplásico, sendo, portanto o primeiro
a conter as células tumorais (Figura 5)44. Assim, recomenda-se que a sua remoção ocorra concomitantemente à mastectomia, tanto em cadelas como em gatas39. Algumas técnicas e o uso de corantes podem ser
utilizados para facilitar o mapeamento da drenagem
linfática e a remoção do linfonodo sentinela, como o
uso de tecnécio 99m, hemossiderina autóloga, corantes como o azul de metileno e azul patente44–49. Em
cadelas são frequentemente utilizados o azul de metileno a 1% (0,5 a 1 mL do corante para cadelas com
até 15 kg e 1 a 2 mL para cadela acima de 15 kg) e o
azul patente 2,5% (2mg/kg), por via intradérmica, na
região peritumoral, enquanto em gatas, o azul patente pode ser empregado sem risco de toxicidade, na
mesma dose, concentração e via de aplicação que em
cães. Os corantes devem ser aplicados em torno de 30
minutos antes da remoção do linfonodo.
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Figura 5. Representação esquemática da drenagem linfática dos tumores mamários caninos, modificada de Patsikas
et al.50. D = direita, E = esquerda, 1 = torácica cranial, 2 = torácica caudal, 3 = abdominal cranial, 4 = abdominal caudal
e 5 = inguinal.

TRATAMENTO QUiMIOTERÁPICO
A quimioterapia adjuvante é recomendada para cães
que apresentam tumores que invadem vasos linfáticos ou sanguíneos, linfonodos e tipos histológicos
mais agressivos como carcinoma sólido, anaplásico
e micropapilar, carcinosarcoma e sarcomas mamários (osteossarcoma, condrossarcoma, fibrosarcoma e
hemangiossarcoma), ou seja, que estão relacionados
a um prognóstico ruim a reservado3,8,32 (Tabela 3). No
entanto, sua real eficácia ainda é desconhecida1. Os
protocolos quimioterápicos propostos na literatura
consistem na administração de 5-fluoracil e ciclofosfamida, doxorrubicina como agente único, doxorrubicina associada a ciclofosfamida ou a carboplatina, carboplatina como agente único, gencitabina associada
a carboplatina3,51,52 (Tabela 4).
Em cadelas, a combinação de 5-fluoracil (150 mg/m²/
via intravenosa) e ciclofosfamida (100mg/m²/ via intravenosa) (Protocolo 1), administrado no mesmo dia, semanalmente (4 ciclos) apresentou uma boa influência
no tempo livre de doença e na sobrevida de cães com
carcinoma complexo e carcinossarcoma51. Pacientes
com carcinomas mamários como carcinomas simples,
carcinomas de células escamosas e carcinossarcoma
que foram tratadas com gencitabina (800 mg/m²/ via
intravenosa) associada a carboplatina (10 mg/kg/ via
intravenosa) (Protocolo 4), não diferiram no tempo de
recidiva, no aparecimento de metástases a distância
ou na sobrevida em comparação com cadelas que

foram tratadas apenas com cirurgia52. A carboplatina,
associada ou não a inibidores de COX-2, mostrou ser
uma boa opção terapêutica no tratamento de tumores malignos, pois apresentou aumento na sobrevida
quando comparado com animais que foram submetidos exclusivamente a ressecção cirúrgica53. No caso
de metástases pulmonares ou em outros órgãos recomenda-se o uso do paclitaxel (170mg/ m² ou 5mg/ kg,
via intravenosa), a cada 21 dias, 3 a 6 aplicações. Essa
medicação deve ser administrada com muita cautela
pois pode causar reação de hipersensibilidade. Assim,
para evitar esta ocorrência, os pacientes devem ser
pré-medicados com dexametasona e difenidramina
três dias antes e depois da aplicação desse quimioterápico3,54.
Em gatas, o uso da doxorrubicina associada a ciclofosfamida (Protocolo 2) apresentou respostas parciais em
gatas com tumores irressecáveis ou com metástases
a distância55,56. Gatas tratadas com cirurgia e doxorrubicina apresentaram sobrevida superior aos animais
tratados apenas com cirurgia (1998 dias contra 414
dias)57. A carboplatina adjuvante não teve eficácia superior quando comparada a cirurgia como tratamento único em pacientes com neoplasia em estádio III
e grau de malignidade II ou III58. O 5-fluoracil pode
causar neurotoxicidade fatal em gatas e não deve ser
utilizado7. A doxorrubicina pode ser feita na dose de
25mg/m² ou 1 mg/kg, intravenosa, a cada 21 dias e a
ciclofosfamida (50 a 100mg/m², via oral, nos dias 3, 4, 5
e 6 após a doxorrubicina).
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Tabela 3. Indicação de quimioterapia adjuvante baseado em fatores prognósticos de tumores mamários de cadelas. (Modificado de Sorenmo
et al.8)

Tamanho
Tumoral

Status
Nodal

Tipo Tumoral

Grau de
Malignidade

Indicação para
Quimioterapia

< 3cm

Negativo

Carcinoma

I

Não

> 3cm

Negativo

Carcinoma

Qualquer

Sim

Qualquer

Qualquer

Carcinoma

II ou III

Sim

Qualquer

Positivo

Carcinoma

Qualquer

Sim

Qualquer

Qualquer

Sarcoma

Qualquer

Sim

Qualquer

Qualquer

Carcinoma inflamatório

Qualquer

Sim

Tabela 4. Protocolos quimioterápicos utilizados no tratamento dos tumores mamários. Protocolo 1: 5-Fluoracil (150 mg/m², intravenosa) e
ciclofosfamida (100mg/m², intravenosa), semanalmente. Protocolo 2: Doxorrubicina 30mg/ m² ou 1mg/ kg, intravenosa (cães menores que 10
kg e gatos). Protocolo 3: Doxorrubicina 30mg/ m² ou 1mg/ kg, intravenosa (cães menores que 10 kg e gatos) e carboplatina: 250 a 300 mg/m²,
via intravenosa, a cada 21 dias. Protocolo 4: Gencitabina: 200mg/m²/via intravenosa, durante 20 minutos, 4 horas antes da Carboplatina (10mg/
kg, via intravenosa, durante 20 minutos). Para todos os protocolos são utilizados de 3 a 6 ciclos.

Dia
1º

Protocolo 1

Protocolo 2

5 Fluoracil

Ciclofosfamida

Doxorrubicina

X

X

X

Ciclofosfamida

3º ao 6
7º

Protocolo 3
Doxorrubicina

Gencitabina

Carboplatina

X

X

X
X

(REPETIR CICLO)

X

X

(REPETIR CICLO)

X
X

(REPETIR CICLO)

USO DE INIBIDORES DE COX-2 NO TRATAMENTO
DOS TUMORES MAMÁRIOS
Alguns estudos demonstraram aumento da enzima
COX-2 em tumores mamários de cadelas e gatas e
associaram sua expressão com tumores mais agressivos e piores prognósticos. Mecanismos associados à
promoção tumoral, como aumento da angiogênese,
inibição da apoptose, modulação da resposta imune, maior capacidade de invasão e metástase, têm
sido propostos, baseados em estudos experimentais,
para explicar as consequências da super expressão de
COX-2,59–61.
Nas neoplasias mamárias em cadelas o número de

10

Carboplatina

X

15º
21º

Protocolo 4

X

(REPETIR CICLO)

X

(REPETIR CICLO)

X

(REPETIR CICLO)

células marcadas pela COX-2 variou de acordo com a
classificação histopatológica (P<0,001). Observou-se
baixa expressão para a COX-2 nas células dos adenomas (32,1%). No entanto, verificou-se elevada imunorreatividade nos casos de carcinomas (60,3%) e
nas metástases pulmonares10. Assim, se acredita que
cadelas possam beneficiar-se do tratamento com inibidores de COX-2, podendo ser associados ou não à
quimioterapia60.
O uso do carprofeno (2,2mg/kg/VO/BID ou 4,4mg/kg/
VO/SID) é uma opção no tratamento dos carcinomas
mamários caninos. Esse fármaco pode ser administrado como agente único ou associado com a quimioterapia convencional (Tabela 5).
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Tabela 5. Protocolo de associação de carboplatina com carprofeno para o tratamento de carcinomas mamários em cadelas.

Dia

Carboplatina

Carprofeno

1º

X

Todos os dias do ciclo

22º

Repetir todo o ciclo acima, a cada 21 dias, num total de 3 a 6 vezes.

Posologia
Carboplatina: 250 a 300mg/ m2/ IV, a cada 21 dias.
Carprofeno: 4,4mg/ kg / VO/ SID, durante todo o tratamento.

OUTRAS POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS
Outras opções terapêuticas vêm sendo avaliadas tanto em gatas como em cadelas. Uma nova formulação
de nanopartículas de paclitaxel foi desenvolvida apresentando menor risco de hipersensibilidade (Paccal
Vet-CA1), sendo indicada no tratamento de tumores
mamários irressecáveis de estádio III, IV e V64, contudo não é comercializada no Brasil. A desmopressina,
análogo peptídico da vasopressina, usado para o controle de distúrbios hematológicos durante cirurgias,
mostrou ser um excelente tratamento adjuvante de

carcinomas mamários de alto grau de malignidade
em cadelas, acarretando no aumento da sobrevida de
pacientes tratadas com essa medicação65. Estudos in
vitro utilizando vírus recombinante, como o vírus do
sarampo, vem sendo testado em linhagens celulares
de tumores mamários caninos com resultados promissores66. Estudos com inibidores de tirosina kinase
vem sendo realizados em gatas, uma vez que fármacos como Imatinib e Masitinib são bem toleradas nessa espécie, mas sua real eficácia ainda não foi completamente demonstrada67,68.

CARCINOMA INFLAMATÓRIO - COMO RECONHECER ESSE TUMOR E O QUE FAZER?
O carcinoma inflamatório é um tipo tumoral incomum
em cadelas, porém quando ocorre é agressivo. Raramente são observados em gatas e sua descrição nessa
espécie foi relacionada como manifestação secundária,
ou seja, após a realização da mastectomia. Esse tumor
pode ser oriundo de qualquer tipo de carcinoma mamário, sendo observados êmbolos tumorais em vasos
linfáticos da derme e sempre estará associado a tumores que apresentam sinais clínicos de inflamação, sendo frequentemente observado edema das glândulas
mamárias, eritema, endurecimento e espessamento da
região acometida, podendo acometer uma ou ambas
cadeias mamárias. Linfedema dos membros pélvicos,
normalmente, é observado. Esse tumor apresenta rápida evolução e metástases são observadas com frequência, ocorrendo principalmente em linfonodos

inguinais e ilíacos, pulmão, fígado, rim e, em menor
frequência, nos ossos. Além disto, é uma neoplasia
que provoca muita dor, por isso, é recomendado o
emprego de tramadol, carprofeno e gabapentina para
promover o controle efetivo do processo doloroso. O
diagnóstico dessa neoplasia baseia-se nos achados do
exame clínico e histopatológico. O tratamento cirúrgico
não é indicado. Alta expressão da enzima COX-2 foi verificada nesses tumores e constatado melhora clínica e
aumento da sobrevida em pacientes tratados com inibidores de COX-2. Uma sugestão de tratamento para os
carcinomas inflamatórios é o emprego do carprofeno
(4,4mg/kg/VO, a cada 24 horas) como agente único ou
associado com o docetaxel (30mg/m²/ via intravenosa,
a cada 21 dias).
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PONTOS CHAVE SOBRE OS TUMORES MAMÁRIOS EM CADELAS E GATAS

–

Os tumores mamários de gatas diferem das cadelas tanto em relação ao tipo histológico como ao comportamento natural.

–

O diagnóstico precoce é importante para um melhor manejo dos tumores mamários em ambas espécies.

–

O tratamento cirúrgico agressivo é especialmente importante em gatas devido a agressividade dos tumores mamários nessa espécie, a fim de proporcionar melhora na sobrevida e qualidade de vida desses
animais.

–

A castração precoce é a melhor forma de prevenção dos tumores mamários em cadelas e gatas.

–

Aumento dos linfonodos regionais nem sempre é observado no momento do diagnóstico e mesmo os
linfonodos que apresentam tamanho normal podem conter células tumorais.

–

O tamanho tumoral é um importante fator prognóstico para os tumores mamários. Assim como, a
presença de metástases em linfonodos regionais e a distância.

–

O prognóstico das neoplasias mamárias em gatas frequentemente é desfavorável em virtude da invasão em vasos linfáticos e presença de metástases no momento do diagnóstico.

–

Outros marcadores importantes como fatores prognósticos são os receptores hormonais, Ki-67 (marcador de proliferação celular), E-caderina (molécula de adesão celular), fator de crescimento epidermal
(EGFR) e a ciclooxigenase-2 (COX-2). Assim, a negatividade dos receptores hormonais, o aumento de
expressão do EGFR, o aumento da taxa proliferativa, o aumento de COX-2 e a diminuição da E-caderina
estão frequentemente associados com neoplasias mamárias mais agressivas.
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• Indicações:
Antiinflamatório, analgésico e antitérmico para cães.
• Posologia e modo de usar:
– Dose: 2,2 mg por quilograma de peso do animal a cada 12 horas ou
4,4 mg por quilograma de peso do animal, a cada 24 horas, durante
14 dias.
– 1 comprimido de Carproflan 25 mg para cada 10 kg de peso, a cada
12 horas, por 14 dias.
– 1 comprimido de Carproflan 75 mg para cada 30 kg de peso, a cada
12 horas, por 14 dias.
– 1 comprimido de Carproflan 100 mg para cada 40 kg de peso, a cada
12 horas, por 14 dias.
Obs: A medicação pode ser fornecida a cada 24 horas com a dose dobrada
– vide abaixo a tabela de doses.
• Apresentações:
– Carproflan 25 mg, Carproflan 75 mg e Carproflan 100 mg
cartucho contendo 14 comprimidos palatáveis e bissulcados.
• Características e Benefícios:
– Segurança comprovada para uso prolongado.
– Excelente efeito em processos degenerativos das articulações e em neoplasias.
– Fácil administração: comprimidos palatáveis e bissulcados.
• Tabela de Doses:

Peso
do cão

Carproflan – 2,2 mg/kg - 12/12h
25 mg

75 mg

100 mg

Carproflan – 4,4 mg/kg - 24/24h
25 mg

75 mg

100 mg
—

5 Kg

½ cp

—

—

1 cp

—

10 Kg

1 cp

—

—

2 cp

—

15 Kg

1+ ½ cp

20 Kg

—

30 Kg

—

40 Kg

—

½ cp
—
1 cp
—

—
½ cp
—
1 cp

—

1 cp

—
—
—

> 40 Kg Administrar uma associação adequada

½ cp
—

—
2 cp

1 cp
1+ ½ cp

—

1+ ¾ cp
*doses ajustadas
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• Indicações:
Alívio da dor de grau moderado a intenso, de caráter agudo ou crônico
nos cães e gatos.
• Posologia e modo de usar:
– 1 a 2 mg por quilograma de peso do animal, a cada 6 a 8 horas durante
3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.
Obs: A dose também poderá ser ajustada a critério do médico veterinário.
• Apresentações:
– Cronidor 12 mg – cartucho contendo 10 comprimidos
– Cronidor 40 mg – cartucho contendo 10 comprimidos
– Cronidor 80 mg – cartucho contendo 10 comprimidos
– Cronidor Injetável 2% - frasco contendo 20 ml
• Características e Benefícios:
– Uso para o tratamento da dor aguda ou crônica em cães e gatos.
– Analgesia comparada à da morfina em doses equipotentes.
– Potencializa o efeito analgésico dos anti-inflamatórios.
– Fácil administração: comprimidos palatáveis e bissulcados.
• Tabela de Doses:

Cronidor 12 mg

1 mg/kg

2 mg/kg

Cronidor 80 mg

1 mg/kg
–

2 mg/kg
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¼ cp

½ cp

10 Kg
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½ cp

1 cp

20 Kg

¼ cp

½ cp

12 Kg
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30 Kg

½ cp*

¾ cp

40 Kg

½ cp

1 cp

50 Kg

1 cp*

1 ¼ cp

60 Kg

1 ¼ cp*
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–

Cronidor 40 mg

1 mg/kg
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–

2 mg/kg
¼ cp

10 Kg

¼ cp

½ cp

20 Kg

½ cp

1 cp

30 Kg

¾ cp

1 ½ cp

40 Kg

1 cp

2 cp

*doses aproximadas
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