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Introdução
As neoplasias mamárias constituem um importante problema de saúde nos animais de
companhia. São as formações neoplásicas mais comuns correspondendo a 52% de todas as
que acometem essas espécies. O estudo histopatológico dessas neoplasias tem revelado
que 50% das formações são malignas possuindo alta propensão metastática podendo
acometer linfonodos, pulmões, fígado e outros órgãos, comprometendo o prognóstico do
animal. O tratamento de eleição é a excisão cirúrgica da neoformação que pode ser
associado a outros métodos e novos fármacos que visam complementar e melhorar os
resultados obtidos na terapia, no controle e na dor decorrente do processo neoplásico.
Alguns estudos demonstram que fármacos inibidores da enzima ciclooxigenase-2 têm papel
significante no controle do desenvolvimento e progressão do câncer.
Objetivo
Avaliar a atividade do firocoxib, um antiinflamatório não-esteroidal inibidor seletivo de COX-2,
como adjuvante ao tratamento pré e pós-cirúrgico da neoplasia mamária maligna canina,
visando a descrever sua participação no processo de carcinogênese, sua relação com
prognóstico do animal e a utilização dos coxibes como adjuvantes na promoção de analgesia
no tratamento de neoplasias mamária, quando comparado a outro antiinflamatório não
seletivo de COX-2.
Metodologia
Serão utilizadas vinte cadelas que apresentarem neoplasias macroscópicas,
independentemente de quantas sejam as mamas acometidas. Estas serão submetidas a
exame clínico completo e a exame radiográfico para verificação de metástases pulmonares.
Posteriormente serão estadiadas de acordo com a classificação Tumor-Nodo-Metástase. As
cadelas do grupo 1 serão submetidas a mastectomia e receberão firocoxib e os as do grupo
2 também serão submetidas a mastectomia e tratadas com carprofeno. Todas as cadelas
receberão a mesma terapêutica pós-operatória e ao final do tratamento serão submetidas a
exame radiográfico para verificar se houve aparecimento de recidivas e/ou metástases.
Resultados
O presente trabalho encontra-se em execução.
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