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RESUMO 

 

A neoplasia mamária é o terceiro câncer mais comum em felinos, 
apresentando na maioria das vezes um comportamento maligno. Para uma 
avaliação diagnóstica, prognóstica e consequentemente no direcionamento de uma 
conduta clínico-cirúrgica adequada, a classificação é uma ferramenta essencial. 
Porém, muitas vezes essa classificação se torna difícil, sendo utilizadas outras 
técnicas como um auxílio. Técnicas especializadas como a imuno-histoquímica, para 
avaliação da proliferação celular e apoptose podem servir como base para o 
diagnóstico e prognóstico. A aplicação desses parâmetros auxilia estudos 
comparativos da carcinogênese mamária felina e humana. Desta forma, nesse 
estudo foi avaliada a hipótese de que as neoplasias mamárias malignas felinas 
apresentam elevada expressão de Ki-67 e de caspase 3 clivada. O objetivo principal 
foi avaliar os aspectos anatomo-histopatológicos e a expressão imuno-histoquímica 
de Ki-67 e de caspase-3 clivada em neoplasias mamárias malignas de felinos 
domésticos, associando os resultados do exame histopatológico e imuno-
histoquímico. Foram utilizadas 30 amostras de tumores mamários em gatas. O 
material foi fixado em formol tamponado a 10% e posteriormente processado e 
incluído em parafina. As neoplasias foram classificadas de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, por meio de exame histopatológico de amostras 
coradas em Hematoxilina e Eosina. A reação de imuno-histoquímica foi realizada 
com os anticorpos primários anti-Ki-67 e anti-caspase 3. A maioria dos animais 
foram classificados como felinos sem raça definida, apresentando média de faixa 
etária de 10,4 anos. Microscopicamente, observou-se a presença de núcleo 
hipercromático, nucléolos evidentes, pleomorfismo moderado e figuras de mitose. 
Nos casos estudados, as células neoplásicas apresentaram-se formando padrão 
tubular, papilar, cístico e/ou sólido. Das 30 amostras analisadas, obteve-se um 
diagnóstico de adenocarcinoma túbulo-papilífero com diferenciação escamosa, dois 
de adenocarcinomas tubulares císticos, cinco de adenocarcinomas túbulos-
papilíferos císticos, cinco de adenocarcinomas tubulares sólidos, oito de 
adenocarcinomas túbulos-papilíferos e nove de adenocarcinomas tubulares simples. 
Em nove amostras (9/24), as margens cirúrgicas encontravam-se invadidas por 
células neoplásicas, em duas (2/24) observou-se invasão de tecido muscular e em 
uma amostra (1/24) houve invasão para tecido adiposo. Observou-se metástase em 
linfonodo regional em três amostras estudadas (3/13). Nas neoplasias mamárias 
malignas felinas estudadas houve imunoreatividade dos anticorpos anti-Ki-67 e anti-
Caspase 3 clivada, porém não foi observada correlação positiva entre ambos. Ainda 
são escassos os trabalhos com neoplasia mamária felina, principalmente, 
correlacionando a atividade proliferativa e apoptótica tumoral. Através deste 
trabalho, foi possível analisar o comportamento histopatológico e imuno-histoquímico 
das neoplasias mamárias felinas malignas. No entanto, existe a necessidade da 
realização de mais pesquisas, para melhor tentar compreender o comportamento 
neoplásico, e dessa forma, alcançar um diagnóstico mais preciso. 
 
 
Palavras-chaves: Neoplasia mamária, imuno-histoquímica, proliferação celular, 
apoptose, felinos domésticos, Ki-67 e caspase 3. 



ABSTRACT 

 

Mammary neoplasm is the third most common cancer in feline, with most 
of the time a malignant behavior. For a diagnostic evaluation, prognosis and 
therefore the direction of a medical-surgical conduct appropriate classification is an 
essential characteristic. But often this classification is difficult, and used other 
techniques as an aid. Specialized techniques such as immunohistochemistry, to 
evaluate cell proliferation and apoptosis can serve as a basis for the diagnosis and 
prognosis. The application of these parameters helps comparative studies of feline 
mammary carcinogenesis and human. Thus, this study evaluated the hypothesis that 
the feline malignant mammary tumors have high expression of Ki-67 and cleaved 
caspase 3. The main objective was to evaluate the anatomic-pathological features 
and expression of Ki-67 and cleaved caspase-3 in malignant breast neoplasms 
domestic cats by linking the results of histopathology and immunohistochemistry. A 
total of 30 cases of mammary tumors in cats. The material was fixed in buffered 
formalin 10% and subsequently processed and embedded in paraffin. The tumors 
were classified according to World Health Organization, through histopathological 
examination of samples stained with hematoxylin and eosin. The reaction of 
immunohistochemistry was performed with the primary antibodies anti-Ki-67 and anti-
caspase 3. Most animals were classified as mixed breed cats, with a mean age of 
10.43 years. Microscopically, we observed the presence of hyperchromatic nucleus, 
evident nucleoli, moderate pleomorphism and mitotic figures. In the cases studied, 
the neoplastic cells showed pattern-forming tubular, papillary, cystic and / or solid. Of 
the 30 samples were observed one case of tubulo-papillary adenocarcinoma with 
squamous differentiation, two cases of cystic tubular adenocarcinomas, five cases of 
tubular adenocarcinomas, papillary cystic, five cases of solid tubular 
adenocarcinomas, eight cases of tubular adenocarcinomas, papillary and nine cases 
of simple tubular adenocarcinomas. In three cases (3/13) showed regional lymph 
node metastasis. In nine cases (9/24), the surgical margins were invaded by 
neoplastic cells in two cases (2/24) there was invasion of muscle tissue and in one 
case (1/24) there was invasion to adipose tissue. In feline malignant mammary 
tumors was studied immunoreactivity of anti-Ki-67 and anti-cleaved Caspase 3, but 
there was no positive correlation between them. Although few studies with feline 
mammary tumors, mainly correlating the proliferative activity and apoptotic tumor. 
Through this study, we analyze the behavior histopathological and 
immunohistochemical of feline malignant mammary neoplasms. However, there is a 
need for more research to try to better understand tumor behavior and thus achieve a 
more accurate diagnosis. 
 
 
Key words: Mammary neoplasia, immunohistochemical, cell proliferation, apoptosis, 
cats, Ki-67 e caspase 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma importante causa de morte ou de eutanásia em animais 

de companhia. Idade, raça, sexo, castração, ambiente e sistema de órgãos afetados 

influenciam freqüências relativas e os riscos relativos do câncer (WELLER, 2004). 

 

A neoplasia mamária é o terceiro tumor mais comum em gatos, depois de 

neoplasias linfóides e cutâneas (HAYES & MOONEY, 1985; MISDORP, 2002). 

 

A maioria dos tumores mamários em felinos é de carcinomas. A 

etiopatogenia do carcinoma mamário felino é muito conflitante. Existem causas 

intrínsecas e extrínsecas envolvidas. A idade, influências hormonais, predisposição 

genética são causas intrínsecas bem importantes, enquanto alguns fatores 

extrínsecos como o ambiente, radiação ultravioleta, agentes virais tumorais podem 
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estar relacionados à doença (CAYWOOD, 1998; COTRAN et al., 2005; HAYES et 

al., 1981 e THOMAS, 1984). 

 

O risco relativo do desenvolvimento do carcinoma mamário aumenta 

proporcionalmente com a idade, principalmente em gatas não esterilizadas (HAYES 

et al., 1981). A maior incidência do tumor de mama é em fêmeas inteiras que 

apresentam ciclos estrais irregulares, porém, ocasionalmente acomete fêmeas 

panhisterectomizadas e, eventualmente, gatos machos (COUTO & HAMMER, 1994; 

HAYES et al., 1981 e WALDROW, 2001). 

 

O diagnóstico e o tratamento do câncer representam grandes desafios 

com que se depara o veterinário de pequenos animais. A incidência percebida do 

câncer em animais aumentou devido aos avanços nas técnicas diagnósticas e ao 

uso crescente da citologia e da histopatologia (DOBSON & GORMAN, 1988). 

 

A avaliação histopatológica nem sempre é suficiente para predizer o 

comportamento de tumores mamários. Nos últimos anos, têm-se desenvolvido novos 

parâmetros biológicos de medida, como a ploidia tumoral, proliferação celular e a 

caracterização de receptores tumorais, com o objetivo de providenciar informações 

diagnósticas e prognósticas mais precisas (IVANYI et al., 1993).  

 

Muitas pesquisas têm sido relatadas para se avaliar o prognóstico de 

gatos com carcinoma mamário, com o objetivo de se aprimorar métodos de análise 

de malignidade e recorrência, visando estabelecer uma correlação com o câncer de 

mama humano (BOSTOCK, 1986; MACEWEN et al., 1984 e VISTE et al., 2002).  
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A aplicação da imuno-histoquímica tem trazido informações úteis 

(MISDORP, 2002), pois permite determinar a presença de marcadores hormonais, a 

taxa de proliferação celular, a angiogênese e a presença de produtos de proto-

oncogenes e de genes supressores tumorais (BERTAGNOLI, 2006). 

 

Em neoplasias mamárias felinas, a técnica de imuno-histoquímica tem 

sido utilizada para avaliar a taxa de proliferação celular através da detecção de 

antígenos protéicos nucleares associados à divisão celular, dentre eles o Ki-67 

(CASTAGNARO et al., 1998), e para detectar proteínas envolvidas em processos 

intrínsecos de morte celular por apoptose, como a caspase 3 (PATEL et al.,1996).  

 

A avaliação de neoplasias mamárias malignas felinas quanto aos 

aspectos histopatológicos e à expressão imuno-histoquímica de Ki-67 e caspase 3 

clivada é um estudo que pode contribuir com a conduta clínica e o tratamento mais 

indicado, aumentando as chances de sobrevida do animal.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 NEOPLASIA MAMÁRIA EM GATAS 

 

2.1.1 Anatomofisiologia da glândula mamária 

 

A glândula mamária é classificada como uma glândula apócrina túbulo-

alveolar composta, consistindo de estroma e parênquima. O parênquima glandular 

contém as unidades morfofuncionais (adenômeros) encarregadas da secreção 

láctea. O estroma glandular, por sua vez, é o tecido de sustentação que abriga 

vasos e fibras nervosas em seus trajetos intramamários, sendo, portanto, 

considerado o tecido conjuntivo (FRANDSON, 1979 e BRAGULLA & KÖNIG, 2004).  

 

A glândula mamária dos carnívoros é constituída de um conjunto 

glandular, de cada lado da linha mediana ventral, estendendo-se do tórax até a 



região inguinal, com uma distribuição, na gata, de quatro pares alinhados 

(BRAGULLA & KÖNIG, 2004). Todas as glândulas apresentam a mesma 

organização estrutural, sendo formadas por lóbulos separados por septos 

conjuntivos, cujos ductos drenam para canais secretores mais calibrosos, os ductos 

lactíferos, que abrem direta e independentemente no mamilo, em número variável. 

Antes de atingir o mamilo, os ductos lactíferos formam uma dilatação ampolar 

designada por seio lactífero. O epitélio de revestimento dos ductos é formado por 

uma dupla camada de células epiteliais cúbicas ou cilíndricas baixas e à medida que 

vão se ramificando para formar dúctulos intralobulares, o epitélio transforma-se em 

simples cúbico ou cilíndrico (PELETEIRO, 1994). Os alvéolos das glândulas 

mamárias são formados por um epitélio cilíndrico simples que sintetiza e secretam 

proteínas lácteas e lipídios durante a lactação (KOLB, 1987). Os ductos, assim como 

os alvéolos, são circundados por células mioepiteliais contráteis, que se 

assemelham a fibras musculares lisas, que se contraem sob a influência da 

ocitocina, secretando o leite (FRANDSON, 1979). Além do tecido epitelial, ainda há a 

presença de fibroblastos e células que compõem e sustentam o tecido mamário. 

Esta formação é de extrema importância no estudo dos tumores mamários, pois 

existe uma relação direta entre os componentes da lesão e prognóstico (ZUCCARI 

et al., 2001). 

 

O desenvolvimento da glândula mamária ocorre, por um lado, no pré-

natal, durante o período de evolução fetal, independentemente do sexo e, por outro 

lado, no pós-natal, somente nas fêmeas pré-púberes durante a puberdade e na 

gravidez. A capacidade funcional da glândula mamária depende dos hormônios 

19 
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sexuais femininos, sobretudo da progesterona e da prolactina (BRAGULLA & 

KÖNIG, 2004).  

 

2.1.2 Tumor mamário em gatas 
 

A grande maioria dos tumores de mama em gatos é de origem maligna, 

exibindo um elevado potencial metastático e alta taxa de mortalidade, representando 

um prognóstico bastante desfavorável, sendo uma importante causa de mortalidade 

em gatas de meia idade e idosas (BOSTOCK, 1986; CARPENTER et al., 1987 e 

COUTO & HAMMER, 1994). 

 

O risco relativo do desenvolvimento do carcinoma mamário aumenta 

proporcionalmente com a idade, principalmente em gatas não esterilizadas (HAYES 

et al., 1981). O intervalo entre a detecção do tumor maligno e a morte dos gatos 

afetados pode variar de 6 a 12 meses (DORN et al., 1968; HAYDEN & NIELSEN, 

1971 e MACEWEN et al., 1984). A maior incidência do tumor de mama é em fêmeas 

inteiras que apresentam ciclos estrais irregulares, mas ocasionalmente acomete 

fêmeas ovariosalpingohisterectomizadas e, eventualmente, gatos machos (COUTO 

& HAMMER, 1994; HAYES et al., 1981 e WALDROW, 2001). As neoplasias 

mamárias podem ser observadas em gatos com 9 meses a 23 anos de idade, com a 

maior prevalência entre 10 e 12 anos de idade. Os gatos siameses possuem duas 

vezes maior risco de desenvolver a doença e podem apresentar o tumor mamário 

com idade inferior a 9 anos (HAYDEN & NIELSEN, 1971; ITO et al., 1996; 

JOHNSON, 1994 e WALDROW, 2001).  
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Nas gatas, os tumores mamários não demonstram uma grande variedade 

de tipos morfológicos como na cadela. Os adenocarcinomas representam a maioria 

dos casos (BOSTOCK, 1986). Dentre os carcinomas simples, a maioria dos autores 

sugere que os tipos mais freqüentemente encontrados nos felinos são os 

adenocarcinomas tubulares, papilares e os sólidos (BOSTOCK, 1986; CARPENTER 

et al., 1987; CASTAGNARO et al., 1998 e PREZIOSI et al., 1995). 

 

Um pouco mais da metade das gatas afetadas possuem envolvimento 

glandular múltiplo, e assim como em cadelas, as glândulas distais são as mais 

atingidas (CARPENTER et al., 1987; COUTO & HAMMER, 1994 e HAYDEN et al., 

1981). 

 

Pode ocorrer metástase para linfonodos e pulmões, sendo que a 

metástase pulmonar é a principal causa de morte nesta doença, ocorrendo em 

média de 1 a 5 meses após sua detecção (ITO et al., 1996; OGILVIE, 1992 e 

RUTTEMAN et al., 2001). Pleura, fígado, diafragma, glândulas adrenais, baço, rins, 

ossos, útero e ovários, através das vias hematogênica e linfática, também podem ser 

acometidos por metástases (CARPENTER et al., 1987; HAYES et al., 1981 e 

WEIJER & HART, 1983).  

 

O câncer mamário felino tem muitos fatores em comum com esta doença 

em humanos. Em ambas as espécies a cirurgia parece ser insuficiente na maioria 

dos casos. Metástase através de vasos linfáticos e sangüíneos é muito freqüente em 

gatos e mulheres. As características histológicas de carcinoma mamário felino são 

mais similares ao carcinoma mamário humano do que carcinomas mamários em 



 22 

cães. Devido à semelhança biológica aos carcinomas mamários em humanos, o 

carcinoma mamário felino é um potencial modelo para melhor compreender a 

complexidade de tumores mamários humanos (MISDORP & WEIJER, 1980). 

 

2.1.3 Etiologia das neoplasias mamárias 
 

Existem informações limitadas e conflitantes sobre a etiologia do 

carcinoma mamário felino. Foram identificadas causas intrínsecas e extrínsecas para 

o desenvolvimento de neoplasias. As intrínsecas incluem: idade, dieta, influências 

hormonais, predisposição genética e oncogenes. Dentre as causas intrínsecas, os 

hormônios contribuem fortemente para o desenvolvimento dos tumores mamários 

(COSTA et al., 2009; COUTO & HAMMER, 1994; HAHN & ADAMS, 1997; HAYDEN 

et al., 1981 e MISDORP, 1991). Gatas inteiras apresentam sete vezes mais chances 

de desenvolver neoplasia mamária do que as ovariosalpingohisterectomizadas 

(HAYDEN et al., 1983). Porém, ainda não se determinou a idade ideal na gata para 

se realizar uma esterilização profilática, assim como existe para a cadela (antes do 

primeiro cio) (COUTO & HAMMER, 1994; JOHNSON, 1994 e WALDROW, 2001). 

Alguns fatores extrínsecos como o ambiente, radiação ultravioleta e ionizante, 

agentes virais tumorais (oncovírus) e carcinógenos químicos, podem estar 

relacionados à doença independentemente ou em combinação (CAYWOOD, 1998; 

COTRAN et al., 2005; HAYES et al., 1981 e THOMAS, 1984). 

 

Muitos pesquisadores têm documentado uma forte associação entre o uso 

de progestágenos sintéticos, como o acetato de megestrol e a medroxiprogesterona, 

e o desenvolvimento de massas mamárias benignas e malignas em gatos (COUTO 

& HAMMER, 1994; HAYDEN et al., 1989; JOHNSON, 1994 e MISDORP, 1991). 
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Estudos demonstraram que a utilização regular dessas drogas, tanto em fêmeas 

como em machos, aumenta em três vezes o risco do aparecimento de carcinomas, 

neoplasias benignas e lesões mamárias benignas, como a hiperplasia fibroepitelial 

(CARPENTER et al., 1987; HAYDEN et al., 1989 e RUTTEMAN et al., 2001). 

 

2.1.4 Características macroscópicas 
 

Os adenocarcinomas se apresentam como nódulos firmes, podendo ser 

únicos ou múltiplos, e 25% dos pacientes apresentam tumores ulcerados e 

infeccionados. Os nódulos podem induzir a uma reação inflamatória, fístulas e 

necrose local (HAHN & ADAMS, 1997 e RUTTEMAN et al., 2001).  

 

Ao corte, os tumores são bem demarcados, lobulados e levemente 

granulares, de coloração esbranquiçada, amarelo-pálido ou cinza, podendo possuir 

áreas de necrose e cistos contendo fluido seroso, leitoso ou purulento (ITO et al., 

1996 e RUTTEMAN et al., 2001). 

 
2.1.5 Características microscópicas 

 

Na descrição microscópica, as células variam de cúbicas a colunares, 

com núcleo redondo a oval e um nucléolo proeminente. O índice mitótico é 

comumente alto (duas ou mais células em mitose por campo). A desmoplasia pode 

variar de leve a moderada, envolvendo proliferações epiteliais neoplásicas tubulares, 

papilares, císticas-papilares ou sólidas. A maioria dos tumores exibe extensa 

necrose em pequenas áreas multifocais ou em uma grande área central. Agregados 

de macrófagos, raros linfócitos e plasmócitos são freqüentemente observados no 

tecido conectivo peri ou intra-neoplásico, às vezes acompanhados de colônias 
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bacterianas. A invasão de vasos linfáticos e venosos é comum (CARPENTER et al., 

1987). 

 

2.1.6 Diagnóstico e classificação das neoplasias mamárias felinas 

 

O diagnóstico definitivo das neoplasias mamárias felinas baseia-se no 

exame histopatológico de amostra de biópsia excisional realizada durante a 

mastectomia (CAYWOOD, 1998; COUTO & HAMMER, 1994; JOHNSON, 1994 e 

RUTTEMAN et al., 2001).  

 

As neoplasias mamárias em gatas são classificadas de acordo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (FIG. 1). 

 

FIGURA 1: Classificação dos tumores mamários em gatas segundo a Organização 

Mundial da Saúde, citada por MISDORP et al. (1999). 

NEOPLASIAS MALIGNAS NEOPLASIAS BENGNAS HIPERPLASIAS /DISPLASIAS 

Carcinoma não-infiltrativo   

(in situ) 

Adenoma simples Hirperplasia ductal 

Carcinoma túbulo-papilífero 

(simples ou complexo) 

Adenoma complexo Hiperplasia lobular 

Carcinoma sólido Fibroadenoma Cistos 

Carcinoma Cribiforme Tumor benigno misto Ectasia ductal 

Carcinoma de células 

escamosas 

Papiloma ductal Fibrose focal 

Carcinoma mucinoso   

Carcinossarcoma   

 

O tumor de mama mais comum existente no gato é o adenocarcinoma 

(CARPENTER et al., 1987; HAYDEN & NIELSEN, 1971 e OGILVIE, 1992). Tumores 
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mamários mistos, tão comuns no cão, são praticamente inexistentes nos felinos 

(HAYDEN & NIELSEN, 1971). Dentre os carcinomas simples, a maioria dos autores 

sugere que os tipos mais freqüentemente encontrados nos felinos são os 

adenocarcinomas tubulares, papilares e os sólidos, mas carcinomas anaplásicos e 

cirrosos também são vistos com menor freqüência. Sarcomas, carcinomas 

mucinosos, papilomas ductais, adenomas e outros tumores benignos são raramente 

vistos (BOSTOCK, 1986; CARPENTER et al., 1987; CASTAGNARO et al., 1998 e 

PREZIOSI et al., 1995). 

 

 

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é útil para o diagnóstico 

diferencial de possíveis tumores benignos, cutâneos e subcutâneos, além da 

hiperplasia fibroepitelial. É uma metodologia barata e fácil de ser realizada. Os 

resultados citológicos devem ser interpretados com cautela, visto que certos critérios 

citológicos, como grande quantidade de células, tipo celular; pleomorfismo celular, 

nuclear e de nucléolos, elevada relação entre núcleo/citoplasma e grande número de 

figuras mitóticas típicas e atípicas são indicativos de malignidade e têm alto valor 

prognóstico (CAYWOOD, 1998). 

 

O diagnóstico diferencial do adenocarcinoma mamário inclui neoplasias 

cutâneas e subcutâneas, tumores benignos de mama, mastites e principalmente a 

hiperplasia fibroepitelial, devido à sua alta freqüência. A hiperplasia fibroepitelial 

felina (CARPENTER et al., 1987), também conhecida como hipertrofia mamária 

felina, alteração fibroadenomatosa total ou parcial ou adenomatose mamária felina, 

(HAYDEN et al., 1981) é uma condição não neoplásica, responsiva à progesterona, 

caracterizada por uma rápida hipertrofia e hiperplasia ou proliferação do estroma e 
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epitélio ductal das glândulas mamárias (COUTO & HAMMER, 1994; HAYDEN et al., 

1989; HAYDEN et al., 1983 e JOHNSON, 1994). 

 

2.1.7 Tratamento 
 

As neoplasias largamente disseminadas e/ou metastáticas podem apenas 

ser tratadas com quimioterapia. Tumores bem localizados que ainda não invadiram 

extensivamente tecidos adjacentes são melhor tratados cirurgicamente. Tumores 

bem localizados e superficiais, mas localmente invasivos são melhor tratados com 

radioterapia (RUTTEMAN et al., 2001). Embora a cirurgia permaneça como o 

tratamento primário a ser instituído para a maioria dos tipos de tumores malignos, o 

uso concomitante de hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia e termoterapia 

vêm aumentando. Em geral, uma terapia que associe mais de um tipo de tratamento 

é a mais eficiente (CARPENTER et al., 1987). 

 

Historicamente, a cirurgia tem sido o método primário de tratamento de 

adenocarcinoma mamário felino e canino (CARPENTER et al., 1987; COUTO & 

HAMMER, 1994 e JOHNSON, 1994). Após a ressecção cirúrgica, a média de 

sobrevivência relatada para felinos é de 7,7 a 12 meses (RUTTEMAN et al., 2001). 

Vários protocolos cirúrgicos têm sido utilizados, desde a remoção apenas do tumor 

da glândula afetada (mastectomia simples); das glândulas afetadas e ipsilaterais 

(mastectomia regional); da glândula afetada, linfonodos regionais, e todas as 

glândulas e linfáticos intervenientes (dissecção em bloco); de todas as glândulas do 

lado afetado (mastectomia unilateral ou radical) e a mastectomia bilateral 

(simultânea ou em estágios). A prática da dissecção em bloco ou a mastectomia 

unilateral é defendida para o tratamento cirúrgico da neoplasia mamária maligna 
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felina, pois reduz significantemente o risco de recorrência local (CAYWOOD, 1998; 

JOHNSON, 1994 e OGILVIE, 1992).   

 

Entretanto, a cirurgia isolada geralmente não providencia a cura. Uma 

razão para esse prognóstico desfavorável é que a detecção precoce de lesões 

mamárias no gato é rara, resultando em um longo período entre o desenvolvimento 

da doença e a consulta veterinária. Portanto, os gatos acometidos freqüentemente 

estão em fase avançada da doença, não sendo bons candidatos à cirurgia (JEGLUM 

et al., 1985). Além disso, existem evidências que a remoção cirúrgica do tumor 

primário pode alterar o controle imunológico dos depósitos metastáticos e permitir 

que eles se proliferem (CARPENTER et al., 1987). 

 

A quimioterapia, não tem mostrado resultados tão eficientes para o 

adenocarcinoma mamário como para outros tumores felinos, como o linfoma 

(OGILVIE, 1992 e RUTTEMAN et al., 2001). Aparentemente, a quimioterapia possui 

um papel em prolongar a expectativa de vida dos pacientes e providenciar a 

remissão de adenocarcinomas mamários inoperáveis, recorrentes e metastáticos. O 

uso de agentes quimioterápicos pode provocar o surgimento de efeitos colaterais, 

sendo que a anorexia, perda de pêlos e bigodes, diarréia, vômito, alterações 

cardíacas, nefropatia e mielossupressão mediana, são os mais rotineiramente 

encontrados (COUTO & HAMMER, 1994). 

 

A razão mais provável para a pobre resposta dos carcinomas mamários à 

quimioterapia está relacionada com a natureza avançada da doença. Células 

tumorais em hipóxia e o conseqüente baixo pH ambiental em virtude da produção de 
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lactato através da utilização energética por vias anaeróbicas podem resultar em 

resistência aos quimioterápicos. Existem várias maneiras de se aumentar a eficácia 

da quimioterapia, incluindo o aumento da dosagem das drogas intensificando a 

chegada destas às células-alvo, diminuindo o intervalo de tratamento, alterando o 

protocolo de infusão, ou ainda usando agentes múltiplos e diferentes modalidades 

de tratamento em pacientes com tumores susceptíveis (HAHN & ADAMS, 1997). 

 

A radioterapia não é utilizada como procedimento de rotina para o 

tratamento de tumores mamários felinos, mostrando pouca eficiência quando 

utilizada isoladamente, trazendo complicações como retardo na cicatrização da 

ferida cirúrgica, perda de pêlos e distúrbios gastrintestinais. Atualmente, não há 

evidências que o tratamento radioterápico aumente a taxa de sobrevivência de 

pacientes felinos com neoplasias mamárias (CARPENTER et al., 1987 e 

RUTTEMAN et al., 2001). 

 

2.1.8 Prognóstico 
 

 

Nos últimos vinte anos, pouco progresso tem sido feito para aumentar o 

tempo de sobrevivência dos felinos com tumor de mama (RUTTEMAN et al., 2001). 

As estatísticas demonstram um prognóstico bastante reservado quando uma massa 

mamária é detectada, especialmente em gatas mais idosas (CARPENTER et al., 

1987). 

 

O prognóstico é desfavorável quando as células neoplásicas se 

encontram além do limite do sistema ductal e invadindo capilares venosos e 

linfáticos. Se os linfonodos regionais já apresentam células metastáticas, o período 
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livre de doença é significantemente reduzido (COUTO & HAMMER, 1994 e 

JOHNSON, 1994). 

 

Muitas pesquisas têm sido realizadas para se avaliar o prognóstico de 

gatos com carcinoma mamário, com o objetivo de se aprimorar métodos de análise 

de malignidade e recorrência, visando estabelecer uma correlação com o câncer de 

mama humano. Diversos fatores como idade, diâmetro, índice mitótico e extensão 

de necrose do tumor primário, presença de linfonodos metastáticos 

microscopicamente positivos e sucesso do tratamento cirúrgico avaliado 

histologicamente têm sido independentemente associados ao tempo de 

sobrevivência pós-cirúrgica (BOSTOCK, 1986 e MACEWEN et al., 1984).  

 

O tamanho do tumor é o fator de avaliação do prognóstico mais 

importante. Foi demonstrado que os pacientes que apresentam tumores menores ou 

iguais a 2 ou 3 cm de diâmetro possuem um maior tempo livre de doença e de 

sobrevida (média de 1 a 4,5 anos). Gatos com tumores maiores do que 3 cm 

possuem média de tempo de sobrevivência de 4 a 9 meses (ITO et al., 1996). Na 

mulher, tumores menores que 2 cm também são associados com um prognóstico 

favorável (COTRAN et al., 2005).  

 

Autores demonstraram não existir relação significativa entre a idade ao 

diagnóstico, raça e tipo histológico do tumor com o prognóstico dos felinos afetados 

(CASTAGNARO et al., 1998; ITO et al., 1996 e MACEWEN et al., 1984). 
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A avaliação histopatológica nem sempre é suficiente para predizer o 

comportamento de tumores mamários. Novos parâmetros biológicos de medida, 

como a ploidia tumoral, proliferação celular e a caracterização de receptores 

hormonais, têm sido desenvolvidos, com o objetivo de providenciar informações 

diagnósticas e prognósticas mais precisas (IVANYI et al., 1993). 

 

Por muitos anos a contagem de células em mitose, em lâminas coradas 

pela hematoxilina-eosina, tem sido utilizada para demonstrar a taxa de proliferação 

celular em tumores. Entretanto, esse tipo de análise fornece menos informações do 

que os métodos mais recentes, pois o período mensurável é o mais curto do ciclo 

celular (fase M) (PREZIOSI et al., 1995).  Diversos métodos imuno-histoquímicos, 

como o índice Ki-67 (CASTAGNARO et al., 1998) e o PCNA (PREZIOSI et al., 1995), 

e de coloração especial como a prata (AgNORs), (CASTAGNARO et al., 1998) vêm 

sendo aplicados para marcar células em diversas fases do ciclo celular, 

demonstrando desta maneira um índice de crescimento tumoral mais preciso. 

 

Gatos que sofreram mastectomia radical, em detrimento do tratamento 

conservador no qual somente a glândula afetada é retirada, obtêm maior tempo livre 

de doença após a cirurgia, porém o tempo de sobrevida não sofre interferência 

(MACEWEN et al., 1984). 

 

Com relação à quimioterapia, um estudo demonstrou que os gatos 

tratados com ciclofosfamida e/ou vincristina no pós-operatório possuíram um 

prognóstico desfavorável do que aqueles tratados apenas cirurgicamente (ITO et al., 

1996). 
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2.2 IMUNO-HISTOQUÍMICA EM NEOPLASIAS MAMÁRIAS 

 

A técnica de imuno-histoquímica foi iniciada com a marcação dos 

anticorpos com enzimas, que se mostraram instrumentos simples, versáteis e 

práticos para o diagnóstico histopatológico (BOENISH, 1989). Assim, a técnica de 

imuno-histoquímica se baseia na capacidade que têm os anticorpos específicos de 

se ligarem a antígenos correspondentes. A reação de ligação não é visível a menos 

que o anticorpo esteja marcado com uma substância que absorva ou emita luz e 

que, assim, produza um contraste ou cor. O complexo enzima-anticorpo é capaz de 

se ligar ao antígeno específico no tecido e alterar a cor do cromógeno apropriado. A 

peroxidase e a fosfatase alcalina são as enzimas mais usadas, sendo a peroxidase 

o marcador de preferência na maior parte das técnicas de diagnóstico imuno-

histoquímico (MOTTOLESE et al., 1994; ZUCCARI, 1999/2001).  

 

No campo da imuno-histoquímica, a disponibilidade de anticorpos 

monoclonais que reagem com antígenos associados aos tumores de mama está se 

expandindo progressivamente e, dessa forma, vem permitindo que se conheça 

melhor a biologia da referida neoplasia, oferecendo, com isso, diagnóstico, 

prognóstico e tratamento mais estruturado para o controle dessa classe tumoral. 

(MOTTOLESE et al., 1994; ZUCCARI , 2001). 

Atualmente o estudo da expressão de marcadores prognósticos e 

preditivos do câncer de mama na mulher, através da metodologia de imuno-

histoquímica, tem se revelado importante ferramenta de trabalho na rotina 

diagnóstica e de pesquisa (KANDIOLER-ECKERSBERGER et al., 2000). 
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Os métodos imuno-histoquímicos são comumente utilizados para avaliar a 

taxa de proliferação e de morte celular em tumores, podendo servir como base para 

o diagnóstico e prognóstico na ausência de uma característica morfológica 

apropriada (KURZMAN & GILBERTSON, 1986; BAUER, 1990 e MALUF & 

KOERNER, 1994).  

 

Em neoplasias mamárias, a utilização de anticorpos para detectar 

antígenos cuja expressão tenha relação qualitativa ou quantitativa com uma ou mais 

fases do ciclo celular e com a morte celular é uma das técnicas imuno-histoquímicas 

mais utilizadas (ALVES et al., 1999). 

 

Na neoplasia mamária canina, a avaliação de marcadores de proliferação 

celular tem sido sugerida como indicador de prognóstico, adicionados à classificação 

por critérios histopatológicos tradicionais (ZUCCARI et al., 2001). 

 

2.2.1 Proliferação Celular 
 

O ciclo de divisões da maioria das células compreende uma seqüência 

complexa de eventos que garante a transmissão correta, para as células filhas, de 

uma cópia completa do genoma. Durante o ciclo celular, fases de síntese de DNA 

são separadas por fases nas quais ocorre síntese de RNA e proteína. Na primeira 

fase (G1), que corresponde ao intervalo entre mitose e duplicação do DNA, a célula 

sintetiza proteínas necessárias para a fase seguinte e a massa celular aumenta para 

suportar a divisão celular. A fase de síntese (S), é onde ocorre a duplicação do DNA. 

Na fase G2, a célula sintetiza proteínas importantes para a reorganização de sua 

cromatina e, para a mitose (M). A progressão de uma fase para outra é controlada 



 33 

por uma maquinaria bioquímica, ligada a sinais extracelulares de controle de 

crescimento e proliferação (TAJARA, 2004). 

 
Após a mitose, as células podem seguir três caminhos: permanecer no 

ciclo, e seguir para uma próxima divisão; permanecer metabolicamente ativa, mas 

sem sofrer divisões adicionais (usualmente entrando em G0 ou sofrendo 

diferenciação); ou morrer por apoptose. As decisões sobre que caminho tomar 

acontecem em dois pontos cardinais, chamados “checkpoints”. O ponto onde há 

comprometimento com a replicação do DNA, chamado ponto de restrição, e aquele 

onde há comprometimento com a divisão mitótica no final de G2. Durante a fase G1, 

fatores de crescimento determinam a ativação de uma série de genes que resultará 

na proliferação ou diferenciação celular. Uma vez iniciada a fase S, os fatores de 

crescimento não exercem mais nenhuma influência, e a célula progredirá através do 

ciclo celular governada unicamente por fatores intrínsecos (ALVES et al., 1999). 

 

Na célula neoplásica, as alterações em genes que atuam nos pontos de 

checagem tornam autônoma a transição de uma fase para a seguinte, menos 

dependente de sinais externos e insensível a controles internos (TAJARA, 2004). 

 

Segundo PREZIOSI et al. (1995), a proliferação celular tem sido, por 

muitos anos, mensurada através da contagem de figuras mitóticas em cortes de 

tecidos. No entanto, isso proporciona menos informação do que os métodos mais 

recentes, devido o período medido (fase M), ser considerado a menor porção do 

ciclo celular. Na maioria dos tecidos existem células que são encontradas no ciclo 

celular e fora dele, e a fração de crescimento é a relação entre as células em divisão 

e o número total de células presentes no tecido (SCOTT et al., 1991). 
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Acredita-se que quanto maior a atividade proliferativa de um tumor, pior 

será seu comportamento biológico (BRUNO & DARZYNKIEWICZ, 1992). O 

crescimento da massa tumoral tem sido implicado pelo aumento dessa taxa de 

proliferação celular, que é devido não somente ao crescimento descontrolado das 

células neoplásicas, mas também pela diminuição da taxa de morte celular, 

resultado da falta de células que sofrem apoptose (CARSON & RIBEIRO, 1993 e 

GONZÁLEZ-CÁMPORA et al., 2000). Então, um balanço entre proliferação, 

diferenciação e morte celulares determina o número de células numa população, 

bem como o seu tamanho ou mais precisamente o estágio de um tumor (SHEN et 

al., 1998). 

 

O anticorpo anti-Ki-67 é um dos principais marcadores utilizados para avaliar 

a atividade proliferativa tumoral (PEREIRA et al., 2004) e existem evidências que a 

imunomarcação deste anticorpo tem uma boa correlação com outros marcadores de 

proliferação celular (HALL et al., 1990). 

 

2.2.1.1 Ki-67 
 

O Ki-67 é um antígeno que está associado ao núcleo celular e que, em 

células continuamente ciclantes, é expresso em todas as fases do ciclo celular, 

exceto em G0 (GERDES et al., 1984 e YU & FILIPE, 1993). 

 

Essa proteína é considerada um componente da matriz nuclear (SARLI et 

al., 1994). Segundo SCHONK e colaboradores (1989), o gene responsável pela 

expressão do antígeno Ki-67, está localizado no cromossomo 10 (10q25). 
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Estudos sugerem que a distribuição do Ki-67 não é dependente da 

presença de DNA ou de histonas, o que indica que o antígeno é associado com uma 

estrutura não protéica não histônica conhecida como “scaffold” cromossômico ou é 

parte integral dela (ALVES et al., 1999). É uma proteína nuclear altamente protease 

sensitiva, ou seja, possui alta suscetibilidade ao tratamento com proteases, reunida 

por cadeia polipeptídica, é um complexo bimolecular com um peso molecular 

evidente de 345 e 395 KDa (CASTAGNARO et al., 1998). 

 

O anticorpo anti-Ki 67 é um marcador que tem uma maior consistência 

biológica (ALVES et al., 1999), por ser expresso em todas as fases do ciclo celular, é 

seguro, rápido e indicador do grau de agressividade tumoral, ao mesmo tempo, 

dependendo do grau de diferenciação do tumor, tem sido mostrado ser de valor 

prognóstico para sobrevivência e recorrência do tumor no câncer de mama 

(SIRVENT et al., 1995). Uma ferramenta importante para se avaliar o 

comportamento do tumor (PEREIRA et al., 2004).  

 

Em 1984, GERDES e colaboradores (1984) publicaram um estudo 

detalhado da expressão do Ki-67 nas diferentes fases do ciclo celular. A 

imunomarcação é expressa por todas as fases G1, S, G2 e M, do ciclo celular, com 

um pico de concentração na fase G2/M (SARLI et al., 1994). A expressão do Ki-67 é 

mínima no final da fase G1 e início da fase S e a sua taxa aumenta durante a 

segunda metade da fase S. este antígeno desaparece rapidamente após a mitose 

(BRUNO & DARZYKIEWICZ, 1992). Este antígeno está localizado no nucléolo em 

G1, com uma distribuição, mais tarde, nucleoplásmica no ciclo, aumentando sua 

intensidade durante as fases S e G2, atingindo um máximo na mitose. Com a 
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progressão de S para G2, o antígeno ki-67 está estreitamente associado com a 

cromatina e na mitose, toda imunoreatividade do ki-67 está co-localizada com as 

cromátides (YU & FILIPE, 1993). Células non-cycling, ou seja, as que se encontram 

na fase G0, não mostram nenhuma reatividade para o anticorpo (SARLI et al., 1994). 

Também não foi encontrado no restante das células entrando no ciclo celular, vindas 

de G0 para a parte inicial de G1 (CASTAGNARO et al., 1998). 

 

A vida média deste antígeno detectável é muito curta, o que é uma 

vantagem, sendo degradado em 1 hora ou menos após a mitose (BRUNO & 

DARZYKIEWICZ, 1992), isso provavelmente é devido à presença de numerosos 

PEST (prolina-ácido glutâmico-serina-treonina) os quais facilitam um rápido 

catabolismo (YU & FILIPE, 1993). Isso garante que células que já tenham saído do 

ciclo celular não apresentem o antígeno (ALVES et al., 1999). 

 

A função dessa molécula é desconhecida. De qualquer forma, tendo em 

vista todos os dados mencionados, acredita-se que a marcação do Ki-67 resulta 

numa avaliação bastante aproximada de fração de crescimento de uma população 

celular. Marcação mesmo que tênue pode ser considerada positiva, ou seja, a célula 

mesmo minimamente marcada encontra-se dentro do ciclo celular (SCOTT et al., 

1991). 

 

ZUCCARI (2001) relatou o Ki-67 como um excelente marcador de 

proliferação celular no diagnóstico e prognóstico de carcinomas mamários caninos. 
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O Ki-67, na forma do MIB-1 (anticorpo anti-Ki-67), é o melhor marcador 

operacional da proliferação celular para o patologista cirúrgico (ALVES et al., 1999). 

Muitos estudos demonstram que a marcação com o MIB-1 tem um importante valor 

prognóstico em tumores mamários humanos (WALKER, 2008).  

 

2.2.2 Apoptose 
 

A morte celular por apoptose constitui a principal via de eliminação das 

células em vários processos fisiológicos ou patológicos. Esse mecanismo de morte 

celular é importante na maturação de certos sistemas orgânicos, tal como na 

involução tímica; na remoção de células maduras; também na senescência, como 

ocorre, por exemplo, na regressão prostática; eliminação de células com dano 

imposto ao DNA por infecção viral, irradiação ou agentes citotóxicos e eliminação de 

células neoplásicas em tumores, mais freqüentemente em tumores com crescimento 

celular ativo (WYLLIE, 1980, SANDFORD et al., 1984, SAVILL et al., 1989, 

KAJSTURA et al., 1994 e STEVENS & LOWE, 2002). 

 

De acordo com KERR et al. (1972), a apoptose caracteriza-se por uma 

seqüência de eventos programados que incluem ativação de endonuclease 

endógena, resultando em endonucleólise e culminando com a fragmentação do DNA 

em oligômeros de aproximadamente 180 pares de base (WYLLIE, 1980, ARENDS et 

al., 1990, DARZYNKIEWICZ et al., 1992 e KAJSTURA et al., 1994). 

 

O processo de apoptose é bastante complexo e regulado, em parte, por 

marcadores moleculares muitas vezes associados com a carcinogênese mamária 

(LIU et al., 2001). Vários genes parecem estar envolvidos na indução e inibição da 
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apoptose, tal como p53 e bcl-2 (SHEN et al., 1998). Existem múltiplas vias 

moleculares que regulam a apoptose, dentre elas está a expressão anormal de 

determinados genes tais como: Fas, enzima conversora de interleucina β1 

(interleukin-1β-converting enzyme, ICE), p53 e c-myc (NAGATA & GOLSTEIN, 1995, 

YONISH-ROUACH et al., 1991 e EVAN et al., 1992). A apoptose está também 

associada com a ausência da expressão de outros genes, como por exemplo, o bcl-

2 (HOCKENBERY et al., 1990). Um desequilíbrio entre proliferação celular e a 

apoptose pode contribuir para a carcinogênese e progressão tumoral (LIU et al., 

2001). 

 

Segundo O’DONAVAN et al. (2003), a marcação da caspase 3 pode ser 

usada no controle da resposta aos tratamentos quimioterápicos quanto a possível 

resistência da droga, onde a diminuição da expressão pode indicar um mecanismo 

importante de sobrevivência celular em pacientes com câncer de mama. 

 

Nos tecidos corados com hematoxilina-eosina, a apoptose envolve células 

isoladas ou pequenos grupos de células, denominados corpos apoptóticos. A célula 

apoptótica aparece como uma massa redonda ou oval de citoplasma intensamente 

eosinofílico, com fragmentos de cromatina nuclear densa. Como a retração celular e 

a formação de corpúsculos apoptóticos ocorrem de forma acelerada e os fragmentos 

são rapidamente fagocitados, degradados ou expulsos para a luz, a apoptose 

considerável pode ocorrer nos tecidos antes que se torne evidente em seções 

histológicas. Além disso, a apoptose, ao contrário da necrose, não apresenta reação 

inflamatória, dificultando sua detecção histológica (COTRAN et al., 2005). 
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Os distúrbios apoptóticos permitem que células malignas tenham maior 

sobrevida, contribuindo para que ocorra a expansão neoplásica (DEVERAUX et al., 

2001; OHASHI et al., 2006).  

 

A utilização dos marcadores de apoptose é considerada muito importante 

para caracterizar biologicamente o tumor, pois este fenômeno possui um papel 

fundamental na tumorigênese (ARENDS, 2000). E a caspase é uma molécula que 

desempenha uma importante função no mecanismo de apoptose dos carcinomas 

mamários, sendo um valioso indicador prognóstico para esses carcinomas 

(NAKOPOULOU et al., 2001). 

 

2.2.2.1 Caspase 3 
 

A caspase 3, pertence à família das caspases, que são mediadoras de 

processos intrínsecos coordenados de morte celular por apoptose. As caspases 

clivam proteínas do citoesqueleto, oncoproteínas e proteínas do sistema de reparo 

do DNA, tendo importância para muitas alterações bioquímicas e morfológicas que 

ocorrem durante apoptose. Essas enzimas são expressas na forma de pro-enzimas 

inativas e são normalmente convertidas para a forma ativa através de processos 

proteolíticos (PATEL et al., 1996). 

 

A ativação da caspase 3 ocorre em resposta a uma variedade de 

indutores de apoptose, incluindo Fas (KUMAR, 1995; HADJILOUCAS et al., 2001). A 

detecção da apoptose por imuno-histoquímica, utilizando o anticorpo contra a forma 

ativa da caspase 3 é uma maneira segura e está fortemente correlacionada com a 

avaliação morfológica (HADJILOUCAS et al., 2001). 
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A caspase 3 vem sendo foco de estudos relacionados ao mecanismo da 

apoptose, tornando-se peça-chave no entendimento dos mecanismos de morte 

celular, uma vez que é ativada em resposta a vários estímulos (TERZIAN et al., 

2007).  

 

Devido à ampla expressão da caspase 3 e sua função na regulação da 

vida e morte dos vários tipos celulares, recentes dados sugerem que a taxa de sua 

expressão em neoplasias malignas está correlacionada com a progressão da 

carcinogênese (NAKAGAWARA et al., 1997).  
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3 HIPÓTESE 
 
 
 
 

Desta forma, nesse estudo foi avaliada a hipótese de que as neoplasias 

mamárias malignas felinas apresentam elevada expressão imuno-histoquímica de 

Ki-67 e de caspase 3 clivada. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os aspectos anatomo-histopatológicos 

e a expressão imuno-histoquímica de Ki-67 e de caspase-3 clivada em neoplasias 

mamárias malignas de felinos domésticos. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Avaliar a idade e raça dos felinos estudados portadores de neoplasias mamárias 

malignas; 

- Avaliar os aspectos macroscópicos das neoplasias mamárias malignas felinas; 

- Analisar e classificar histopatologicamente as neoplasias mamárias malignas 

felinas; 

- Avaliar o índice de proliferação celular em neoplasias mamárias malignas felinas 

por meio da expressão imuno-histoquímica de Ki-67; 
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- Avaliar a expressão imuno-histoquímica de caspase 3 clivada em neoplasias 

mamárias malignas felinas; 

- Correlacionar a expressão de Ki-67 e de caspase 3 clivada em neoplasias 

mamárias malignas felinas; 

- Correlacionar a expressão de Ki-67 e de caspase 3 clivada com os aspectos 

macroscópicos e microscópicos das neoplasias mamárias malignas felinas. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

5.1 MATERIAL 
 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal da 

Universidade Federal Fluminense, com o registro de número 0039-08. 

 

Para realização deste trabalho foram utilizadas 24 peças cirúrgicas e seis 

amostras de biopsia de tumores mamários de 30 gatas, admitindo-se apenas uma 

única tumoração por animal. A coleta de material foi realizada no período de agosto/ 

2008 a abril/ 2009 em clínicas veterinárias particulares no Estado do Rio de Janeiro. 

As amostras foram obtidas cirurgicamente, obedecendo às regras da COBEA (de 

Bem Estar animal), através de mastectomia. Em 13 amostras foram enviados 

linfonodos regionais para análise histopatológica. 

 

Para cada animal foi preenchida uma ficha onde constavam as 

informações de idade, raça, pelagem e achados macroscópicos. 
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5.2 METODOLOGIA 

 

A avaliação macroscópica, o processamento e a análise histopatológica 

foram realizados no Laboratório de Histopatologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF)– Niterói – Rio de Janeiro. As 

técnicas de Imuno-histoquímica foram realizadas no Laboratório de Histoquímica, 

Imuno-histoquímica e Hibridização do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) – Niterói – Rio de Janeiro. 

 

5.2.1 Histopatologia 
 

Os tumores retirados foram mensurados em largura e comprimento, com 

o auxílio de um paquímetro. Após a mensuração, as amostras foram imediatamente 

imersas em solução de formol tamponado a 10% por um período de 24-48 horas. 

Posteriormente, foram obtidos fragmentos com o auxílio de micrótomo para 

processamento e inclusão em parafina. Os cortes histológicos foram submetidos à 

coloração de Hematoxilina e Eosina.  

 

5.2.2 Imuno-histoquímica 

 

A técnica de imuno-histoquímica seguiu o protocolo do Laboratório de 

Histoquímica, Imuno-histoquímica e Hibridização do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, utilizando-se a técnica de estreptavidina-biotina-peroxidase. 

 



 46 

Para a realização da técnica de imuno-histoquímica, de cada caso foram 

obtidos cortes histológicos de 3-4 µm de espessura em lâminas de microscopia pré-

tratadas com silano a 4% (3-aminopropil-trietoxi silano, da marca SIGMA) em 

acetona, com o objetivo de promover maior aderência dos cortes às lâminas de 

vidro, evitando assim a perda do material durante o processamento. 

 

Os cortes foram submetidos a um pré-aquecimento durante 10 minutos 

em estufa a 60ºC, seguidos de imersão em xilol por mais 10 minutos em estufa. 

Após esse período, iniciou-se a bateria de desparafinização, onde os cortes foram 

submetidos a quatro banhos de cinco minutos em xilol à temperatura ambiente, 

hidratação em dois banhos de cinco minutos em álcool absoluto e dois banhos de 

cinco minutos em álcool a 90%, finalizando com dois banhos de cinco minutos em 

água destilada.  

 

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com um banho de 

peróxido de hidrogênio a 3% e água destilada por um período de 30 minutos. Em 

seguida, os cortes foram imersos em dois banhos de um minuto em água destilada. 

 

A recuperação antigênica dos cortes foi realizada na Pascal Câmara de 

Pressão da DAKO, onde os mesmos foram introduzidos em cubas contendo solução 

tampão (Target Retrieval Solution– DAKO- Ref. S1699 + água destilada). Os cortes 

eram mantidos na câmara até a mesma atingir temperatura de 125ºC e pressão 

entre 18 e 24 psi. 
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Após a recuperação antigênica, os cortes eram resfriados por 20 minutos, 

seguidos de banhos de um minuto em água destilada e solução TBS. As lâminas 

foram secadas com auxílio de papel e os cortes contornados com uma caneta 

especial (DAKO PEN- Ref. S2002). 

 

A etapa de inibição de ligações inespecíficas foi realizada com uma 

solução composta de BSA (Soro Albumina Bovina), TRIS-HCL e leite em pó 

desnatado, por 30 minutos para Ki-67 e 35 minutos para caspase 3. Após desprezar 

o leite, foi realizada a incubação das lâminas em câmara úmida com os respectivos 

anticorpos primários (TAB. 1). a 4ºC overnight. 

 

TABELA 1: Relação dos anticorpos primários, clone e código, marca e diluição 
utilizada nos cortes de neoplasias mamárias malignas felinas. 
Anticorpo 1º Clone e código Marca do anticorpo Diluição 

Anti-Ki-67 MIB1/ M7240 Dako 1:125 

Anti-Caspase 3 

clivada 

Asp 175/ 9662 Cell signaling 1:300 

 

 
Para diluição dos anticorpos utilizou-se a solução diluidora da DAKO 

(Antibody diluent- ref. S3022). No dia seguinte, os cortes histológicos foram 

submetidos a dois banhos de cinco minutos em TBS, seguidos de incubação com 

anticorpo secundário. Inicialmente, pingou-se o Link (Biotinylated link universal-

DAKO- ref. K0690), por 30 minutos. Posteriormente, dois banhos de cinco minutos 

em TBS, seguidos de incubação com o complexo estreptavidina (Streptavidin-HRP- 

DAKO- Ref. K0690). 
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A revelação foi realizada com o substrato cromogênico DAB 

(diaminobenzidina) (Liquid DAB + substrate, Chromogen System- DAKO- Ref. 

K3468), por um período de cinco minutos para Ki-67 e de três minutos para caspase 

3. Após dois banhos de cinco minutos em água destilada, foi realizada a 

contracoloração com a hematoxilina de Harris, por um minuto, seguidos de banhos 

em água destilada e por um banho em água amoniacal. Iniciou-se a etapa de 

desidratação dos cortes histológicos, com banhos seguidos de um minuto em álcool 

90%, álcool absoluto e xilol, finalizando com a montagem das lâminas em entelan e 

lamínula. 

 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

5.3.1 Análise descritiva em HE 
 

Todas as lâminas coradas em HE foram avaliadas ao microscópio óptico 

(Bioval modelo L 1000), avaliando-se a presença ou ausência dos seguintes 

parâmetros patológicos: formação tubular, pleomorfismo celular, figuras de mitose, 

nucléolos evidentes, invasão para tecidos adjacentes, úlcera, necrose, hemorragia, 

infiltrado inflamatório e metástase em linfonodo. O parâmetro invasão foi analisado 

nas amostras de peças cirúrgicas. 

 
 

Após a determinação dos parâmetros, seguiu-se a avaliação, definindo-se 

o grau de malignidade e o diagnóstico do tumor mamário.  

 

A avaliação do grau de malignidade das neoplasias estudadas foi 

realizada de acordo com a classificação proposta por MISDORP e colaboradores 
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(2002). Essa classificação baseia-se na formação tubular, presença de 

hipercromatismo e mitoses e morfologia nuclear (FIG. 2 e 3). 

 

FIGURA 2: Critérios para a avaliação do grau de malignidade em carcinomas 

mamários proposta por MISDORP (2002). 

 
Características Microscópicas Avaliadas Pontuação 
 
1. Formação tubular: um ponto se apresentar 

formação tubular bem marcada; 2 pontos se 

houver formação tubular moderada; três 

pontos se houver poucos ou nenhum túbulo. 

 
 

1              2            3 

 

2. Hipercromatismo e Mitoses: um ponto se 

apenas se observar uma figura 

hipercromática ou mitótica ocasionalmente 

num campo de grande ampliação; dois 

pontos se existirem duas ou três figuras 

deste tipo; três pontos se este número for 

superior. 

 
 
 
 
 

1              2            3 

 

3. Núcleos de tamanho e forma irregular: um 

ponto se os núcleos forem relativamente 

uniformes em termos de tamanho, forma e 

coloração; dois pontos quando o 

pleomorfismo for discreto a moderado; três 

pontos se existir pleomorfismo marcado. 

 
 
 
 

1              2            3 

 
 
FIGURA 3: Grau de malignidade de acordo com o somatório dos pontos. 
 

Somatório Grau de malignidade 
3-5 I 
6-7 II 
8-9 III 
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Os tumores foram diagnosticados de acordo com a classificação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), desenvolvida para tumores mamários 

felinos, proposta por MISDORP e colaboradores (1999). 

 

5.3.2 Análise descritiva e quantitativa da imuno-histoquímica 
 

A avaliação imuno-histoquímica dos anticorpos anti-Ki-67 e anti-caspase 3 

clivada nas amostras de tumor de mama felino foi realizada através da contagem de 

células de origem epitelial e mesenquimal que se mostraram imunopositivas para 

cada anticorpo utilizado. 

 

A análise quantitativa foi realizada com auxílio de um microscópio óptico 

(Nikon – modelo 025087). Foi utilizado para esta contagem o método conhecido com 

“barra grega”, para obtenção de uma contagem mais fidedigna da área tumoral. A 

distribuição do marcador foi verificada de acordo com a graduação de expressão 

proposta por ALLRED et al. (1998). De acordo com essa técnica, são escolhidos 

aleatoriamente 10 campos de área tumoral em objetiva de 40X, realizando a 

contagem de células marcadas e não-marcadas. Posteriormente, o percentual de 

células positivas era obtido e classificado em um sistema de cruzes: uma cruz (+) 

quando não é observada marcação pelo anticorpo, duas cruzes (++) quando 

observa-se marcação positiva de até 10% das células, três cruzes (+++) quando há 

marcação entre 25 e 50% das células e quatro cruzes (++++) quando observa-se 

marcação em mais de 50% das células (FIG. 4). 
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FIGURA. 4: Graduação de expressão no Sistema de Cruzes para avaliação 

imuno-histoquímica do marcador nas neoplasias mamárias, proposta por 

ALLRED et al. (1998). 

 

 

5.3.3 Análise estatística 
 

Para as análises estatísticas foram utilizadas ferramentas de estatística 

descritiva. Para variáveis qualitativas foi utilizado o teste qui-quadrado para 

comparação de grupos. Para as variáveis quantitativas foram usados os testes de 

Mann-Whitney para comparação de duas amostras independentes e o teste de 

Kruskal-Wallis na comparação de duas ou mais amostras independentes. Foi 

realizada uma análise de correlação entre as variáveis quantitativas, com teste de 

significância para as mesmas. Foi adotado nas análises um nível de significância de 

5%. Para realizar todas essas análises, foi utilizado o software SPSS versão 12 para 

microcomputador. 
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6 RESULTADOS 
 

6.1 AMOSTRA 

 

As amostras avaliadas neste estudo pertenciam a felinos de quatro raças, 

incluindo o grupo classificado como sem raça definida (SRD), distribuídos segundo a 

Tabela. 2. Observou-se que 60% das amostras pertenciam a felinos mestiços, sendo 

caracterizados como sem raça definida (SRD) e que as demais amostras pertenciam 

a felinos de alguma raça pura. Com relação à idade dos animais, 6,7% tinham 

menos de sete anos, 46,7% tinham entre sete e 10 anos de idade e 46,7% acima de 

11 anos (TAB. 3), sendo a média dos animais acometidos de 10,43 anos. 

 

TABELA 2: Freqüência das raças dos felinos com neoplasias mamárias 
malignas estudadas 

Raça Freqüência Porcentagem 
Sem raça definida (SRD) 18 60 
Siamês 7 23,3 
Persa 4 13,3 
Ragdol 1 3,3 

Total 30 100 



TABELA 3: Faixa etária dos felinos com neoplasias mamárias malignas 
estudadas. 

Idade (anos) Freqüência Porcentagem 
< 7 2 6,7 
[7,11) 14 46,7 

11 anos ou mais 14 46,7 
Total 30 100 
 

 

6.2 ANÁLISE ANATOMO-HISTOPATOLÓGICA 

 

O tamanho dos nódulos variou de 1,4 cm de comprimento por 0,5 cm de 

largura a 5,6 cm de comprimento por 3,7 cm de largura. Na maioria dos casos, os 

mesmos eram irregulares, de consistência firme-elástica, coloração ora brancacenta, 

ora acastanhada e superfície de corte ora compacta ora cística. Em cinco casos, os 

nódulos estavam ulcerados. 

 

Nos casos estudados, as células neoplásicas apresentaram-se formando 

padrão tubular, papilar, cístico e/ou sólido. 

 

Microscopicamente, observou-se em todas as amostras estudadas 

formação tubular, pleomorfismo celular moderado, figuras de mitose, nucléolos 

evidentes e infiltrado inflamatório. Em 18 amostras (18/30) foram observadas áreas 

de necrose, em sete amostras (7/30) áreas e áreas de ulceração em cinco amostras 

(5/30). 

 

As neoplasias foram classificadas de acordo com a Classificação Mundial 

de Saúde (OMS) (MISDORP et al., 1999), desenvolvida para tumores mamários 

felinos. 

53 
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Das 30 (100%) amostras analisadas, foram observada uma (3,3%) 

amostra de adenocarcinoma túbulo-papilífero com diferenciação escamosa, duas 

amostras (6,6%) de adenocarcinomas tubulares císticos, cinco (16,6%) amostras de 

adenocarcinomas túbulos-papilíferos císticos, cinco (16,6%) amostras de 

adenocarcinomas tubulares sólidos, oito (26,6%) de adenocarcinomas túbulos-

papilíferos e nove (30%) amostras de adenocarcinomas tubulares simples. A Tabela. 

4 demonstra os tipos de neoplasias avaliadas no estudo. 

 
TABELA. 4: Freqüência dos diagnósticos histopatológicos dos felinos com 
neoplasias mamárias malignas  
 

Classificação histopatológica Número de casos Freqüência (%) 

Adenocarcinoma tubular simples 9 30 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 8 26,7 

Adenocarcinoma tubular sólido 5 16,7 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico simples 5 16,7 

Adenocarcinoma tubular cístico simples 2 6.7 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero, com 

diferenciação em carcinoma escamoso 

 

1 

 

3,3 

Total 30 100 

 

Não houve diferença estatística significativa entre a faixa etária dos 

animais estudados e o tipo de adenocarcinoma (p= 0,416) (GRAF. 1). 
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GRÁFICO 1: Freqüência dos tipos de adenocarcinomas de acordo com a faixa 
etária. 
 

Das 30 amostras de neoplasias mamárias malignas felinas avaliadas, 

duas (6,7%) foram classificadas como adenocarcinoma tubular cístico simples (FIG. 

5). Nestas amostras, o tecido mamário glandular apresentou proliferação das células 

epiteliais neoplásicas em padrão tubular, ora com escasso tecido conjuntivo entre os 

túbulos. As células neoplásicas apresentavam pleomorfismo moderado, mitose, 

núcleo hipercromático e nucléolos evidentes. Em algumas áreas tumorais foram 

evidenciadas formações císticas. Estas apresentavam secreção acidófila, células 

descamativas e inflamatórias, debris celulares e hemácias na luz. Havia área de 

hemorragia e necrose. As margens estavam invadidas por células neoplásicas. 

 
Em cinco (16,7%) amostras, as neoplasias foram definidas como 

adenocarcinomas túbulos-papilíferos císticos (FIG. 6), onde foi observada 

proliferação de células epiteliais de revestimento neoplásico, organizadas em 

formações tubulares, ora apresentando projeções papilíferas para o interior do 

túbulo. As células mostravam pleomorfismo celular moderado, mitoses e 

GRÁFICO DE BARRAS 
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hipercromatismo nuclear. Havia diversas formações císticas, com conteúdo acidófilo 

e hemácias.  

 

Algumas amostras apresentaram formação nodular separada por septos 

de tecido conjuntivo e células epiteliais neoplásicas de ora organizadas em túbulos 

apresentando algumas dilatações, secreção acidófila e centro necrótico, ora 

mostravam arranjadas em cordões sólidos. Estas células apresentavam 

pleomorfismo celular de moderado a acentuado. Com nucléolos evidentes, outras 

com mais de um nucléolo e mitoses. Outros aspectos evidenciados foram congestão 

e áreas de necrose com neutrófilos e debris. Estas cinco (16,7%) amostras foram 

classificadas como adenocarcinomas tubulares sólidos (FIG. 7). 

 

Em oito (26,7%) amostras, as neoplasias foram classificadas como 

adenocarcinomas túbulos-papilíferos simples (FIG. 8), onde havia alguns lóbulos 

apresentando túbulos com células epiteliais de revestimento com transformações 

neoplásicas, mostrando pleomorfismo moderado a acentuado, nucléolos evidentes, 

presença de mitoses e hipercromatismo nuclear. Alguns túbulos apresentaram 

projeções papiliformes para a luz tubular. Secreção hialina, células descamativas e 

debris celulares foram evidenciados na luz do túbulo. Outras alterações observadas 

foram congestão e infiltrado inflamatório linfoplasmocitário. Área de ulceração 

também foi observada em um das amostras.  

 

Das 30 amostras avaliadas, nove (30%) foram classificadas como 

adenocarcinomas tubulares simples (FIG. 9). Nestas, foi evidenciada proliferação de 

células de revestimento glandular neoplásicas em padrão tubular. Estas células 
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neoplásicas apresentavam núcleo ovalado, hipercromatismo nuclear, nucléolo 

evidente, por vezes mais de um nucléolo e pleomorfismo moderado. Outros 

aspectos foram congestão e hemorragia. Alguns túbulos estavam apresentando 

secreção acidófila no interior. Em algumas amostras, foi observada formação 

nodular circunscrita com pseudocápsula de tecido fibroconjuntivo e, no interior 

proliferação de células epiteliais neoplásicas organizadas em formações tubulares 

em dupla ou mais camadas e revestimento. Na região central do nódulo havia 

material acidófilo amorfo com várias células, autólise e debris celulares, 

caracterizando necrose. Outro aspecto observado foi hemorragia. Em duas amostras 

o linfonodo regional estava apresentando desorganização estrutural sendo 

constituído por escassas células linfóides. A maior parte do tecido era constituída por 

células neoplásicas de descrição semelhante às células neoplásicas presentes no 

tecido mamário. 

 

Em uma (3,3%) amostra, foram observados lóbulos mamários com 

proliferação de células epiteliais se organizando em túbulos, com dupla ou mais 

camadas de células, alguns com projeções papilíferas para o interior da luz tubular. 

Estas células mostravam pleomorfismo moderado, hipercromatismo nuclear e 

nucléolo evidente. Havia nódulo, com proliferação de células epiteliais semelhantes 

ao de um carcinoma epidermóide formando ilhas com infiltrado inflamatório misto 

constituído de neutrófilos, linfócitos, macrófagos e plasmócitos. As células epiteliais 

neoplásicas mostravam pleomorfismo de moderado a acentuado, nucléolos 

evidentes e mitoses. O tecido muscular adjacente apresentava invasão de células 

neoplásicas e o linfonodo regional estava constituído por células epiteliais 

neoplásicas organizadas em formações tubulares ora em camada única ora em 
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dupla ou mais camadas, caracterizando metástase. Desta forma, este caso foi 

classificado com adenocarcinoma túbulo-papilífero de glândula mamária, com áreas 

de diferenciação em carcinoma epidermóide (FIG. 10). 

 

A Tabela 5 demonstra o grau de malignidade das neoplasias mamárias 

malignas felinas analisadas de acordo com a classificação de MISDORP (2002). 

 

TABELA 5: Grau de malignidade observado nas neoplasias mamárias malignas 
felinas estudadas. 

Grau de malignidade Neoplasias estudadas Porcentagem 
I 17 56,7 
II 12 40,0 
III 1 3,3 

Total 30 100 
 

Das 30 amostras avaliadas, 17 apresentaram Grau I de Malignidade. 

Destas, o tipo tumoral mais freqüente foi o adenocarcinoma tubular simples, 

correspondendo a 41,1%, seguidos de 29,4% dos adenocarcinomas túbulos-

papilíferos simples. Já no Grau de Malignidade II e III, os tubulares sólidos 

representaram a maioria, com 33,3% e 100% respectivamente.  

 

Em nove amostras (9/24), as margens cirúrgicas encontravam-se 

invadidas por células neoplásicas, em duas (2/24) observou-se invasão de tecido 

muscular e em uma amostra (1/24) houve invasão para tecido adiposo. Observou-se 

metástase em linfonodo regional em três amostras estudadas (3/13). 
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6.3 ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

6.3.1 Análise da imunomarcação pelo anticorpo anti-Ki-67 

 

O anticorpo anti-Ki-67 mostrou imunoreatividade positiva em todas as 

amostras de neoplasias mamárias malignas felinas analisadas, com a média de 

marcação positiva dos núcleos das células de 27,54%. Em alguns casos, 

evidenciou-se marcação positiva apenas dos nucléolos. Foi observada também 

alguma variação na intensidade de marcação das células entre as diferentes 

amostras estudadas. 

 

A marcação das células em proliferação celular foi mais evidente nos 

adenocarcinomas tubulares císticos simples (média = 31,15%), seguidos pelos 

adenocarcinomas túbulos-papilíferos simples (média = 30,37%); adenocarcinomas 

túbulos-papilíferos císticos (média = 25,34%); adenocarcinomas tubulares simples 

(média = 25,65) e adenocarcinomas tubulares sólidos (média = 25,34%). 

 

As medianas dos valores de núcleos imunomarcados positivamente pelo 

anticorpo anti-Ki-67 das amostras de neoplasias mamárias malignas felinas tiveram 

valores próximos (TAB. 6 e GRAF. 2).  
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TABELA 6: Valores de média e mediana do número de núcleos marcados 
positivamente pelo anticorpo anti-Ki-67 nas amostras estudadas de neoplasias 
mamárias malignas felinas. 
 

Diagnóstico Nº de casos Média ± desvio padrão Mediana 

Adenocarcinoma tubular simples 9 25,65 ± 14,19 28,2 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero 

simples 

8 30,37 ± 13,49 28,3 

Adenocarcinoma tubular sólido 5 25,34 ± 17,87 23,7 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero 

cístico simples 

5 28,54 ± 15,45 23,0 

Adenocarcinoma tubular cístico 

simples 

2 21,15 ± 16.47 31,1 

 

 

 

GRÁFICO 2: Diagrama de caixas da média de núcleos das células marcados 
positivamente pelo anticorpo anti-Ki-67 nas amostras de tumores mamários 
felinos estudadas. 

 

Não foi observada diferença estatística significativa entre o tipo de 

adenocarcinoma e a marcação das células epiteliais pelo anticorpo anti-Ki-67 (p = 

0,884). 
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Houve variabilidade de marcação positiva entre os diferentes tipos de 

adenocarcinomas. Os adenocarcinomas tubulares simples (FIG. 9) e os 

adenocarcinomas túbulos-papilíferos simples (FIG 8) foram os que apresentaram 

maior variabilidade em relação à porcentagem de marcação nuclear. A variabilidade 

da imunomarcação positiva pelo anticorpo anti-Ki-67 nos adenocarcinomas tubulares 

sólidos (FIG. 7) foi relativamente discreta, assim como nos adenocarcinomas 

túbulos-papilíferos císticos simples (FIG. 6) e tubulares císticos (FIG. 5). 

 

De acordo com o sistema de graduação proposto por Allred e 

colaboradores, das neoplasias mamárias malignas felinas estudadas, a média de 

marcação pelo anticorpo anti-Ki-67 foi equivalente a seis amostras (20%) de 

marcação focal (+), 11 amostras (36,6%) de marcação de até 25% (++), 12 amostras 

(40%) de marcação entre 25% e 50% (+++) e uma amostra (3,3%) apresentou 

média de marcação superior a 50% (++++) (TAB. 7). 
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TABELA 7: Expressão do anticorpo anti-Ki-67 em relação ao diagnóstico 
histopatológico nas neoplasias mamárias malignas felinas, segundo a 
Classificação de ALLRED et al. (1998). 
 
  

Negativo 
 

 
Focal 

 
Até 25% 

 
25-50% 

 
> 50% 

 
 
 

Total 
(%) 

 
(-) 

 
(+) 

 
(++) 

 
(+++) 

 
(++++) 

Sistema de 
cruzes 

 

Diagnóstico 
 

Carcinoma tubular 
simples 

0 1 3 4 1 30 

Carcinoma túbulo-
papilífero simples 

0 1 4 3 0 26,7 

Carcinoma tubular 
sólido 

0 1 2 2 0 16,7 

Carcinoma túbulo-
papilífero cístico 

simples 

 
0 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
16,7 

Carcinoma tubular 
cístico simples 

0 0 1 1 0 6.7 

Carcinoma túbulo-
papilífero, com 
diferenciação em 

carcinoma escamoso 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3,3 

 
Total (%) 

 
0% 

 
20% 

 
36,6% 

 
40% 

 
3,3% 

 
100% 

 

 

Quanto ao grau de malignidade, houve uma média de marcação positiva 

de 25,19% para neoplasias mamárias malignas felinas classificadas como grau I e 

média de 30,62% para as neoplasias de grau II de malignidade (GRAF. 3).  

 

Não foi observada diferença estatística significativa entre a expressão do 

anticorpo anti-Ki-67 e o grau de malignidade das neoplasias mamárias felinas 

estudadas (p = 0,352). 
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GRÁFICO 3: Diagrama de caixas da média de núcleos das células marcados 
positivamente pelo anticorpo anti-Ki-67 nas amostras estudadas de tumores 
mamários felinos com diferentes graus de malignidade. 
   

Com relação à presença de necrose, houve diferença estatística 

significativa entre a marcação pelo anticorpo anti-Ki-67 com as amostras com e sem 

necrose (p = 0,001) (GRAF. 4). 

 

GRÁFICO 4: Diagrama de caixas da média de núcleos das células marcados 
positivamente pelo anticorpo anti-Ki-67 nas amostras estudadas de tumores 
mamários felinos com e sem necrose. 
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6.3.2 Análise da imunomarcação pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada 
 

A marcação citoplasmática do anticorpo anti-Caspase 3 clivada nas 

amostras de tumores mamários malignos felinos estudadas foi evidenciada em todos 

os casos. A média de imunomarcação das amostras analisadas foi de a 21,15 %. 

Uma variabilidade da intensidade demarcação também foi observada, assim como 

nos casos da marcação com o anticorpo anti-Ki-67. Em alguns casos, a marcação 

citoplasmática foi evidenciada em padrão granular. 

 

Assim como na marcação pelo anticorpo anti-Ki-67, os adenocarcinomas 

tubulares císticos simples (FIG. 5) foram os que apresentaram maior média (34,0%) 

de marcação pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada, seguidos dos adenocarcinomas 

tubulares simples (FIG. 9) (média = 25,3%); adenocarcinomas túbulos-papilíferos 

simples (FIG. 8) (média= 21,52%); adenocarcinomas tubulares sólidos (FIG. 7) 

(média= 16,3%) e adenocarcinomas túbulos-papilíferos císticos (FIG. 6) (média= 

14,6%).  

 

Houve uma variabilidade de marcação positiva pelo anticorpo anti-

Caspase 3 clivada entre os diferentes tipos de adenocarcinomas mamários felinos 

estudados, ocorrendo principalmente entre as amostras de adenocarcinomas 

tubulares simples, onde o máximo de marcação positiva foi de 34,3% e o mínimo de 

4,7%. 

 

As medianas dos valores de células imunomarcadas positivamente pelo 

anticorpo anti-Caspase 3 clivada das amostras de neoplasias mamárias malignas 

felinas tiveram valores próximos (TAB. 8 e GRAF. 5).  
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TABELA 8: Valores de média e mediana das células marcadas positivamente 
pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada nas amostras estudadas de neoplasias 
mamárias malignas felinas. 
 

Diagnóstico Nº de casos Média ± desvio padrão Mediana 

Adenocarcinoma tubular simples 9 25,38 ± 17,55 24,3 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero 

simples 

8 21,52 ± 8,96 21,7 

Adenocarcinoma tubular sólido 5 16,3 ± 10,34 14,6 

Adenocarcinoma túbulo-papilífero 

cístico simples 

5 14,6 ± 5,59 14,8 

Adenocarcinoma tubular cístico 

simples 

2 34,0 ± 1,48 34,0 

 
 

 
 
GRÁFICO 5: Diagrama de caixas da média de células marcadas positivamente 
pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada nas amostras de neoplasias mamárias 
malignas felinas estudadas. 
 

Não foi observada diferença estatística significativa entre o tipo de 

adenocarcinoma e a marcação positiva das células epiteliais pelo anticorpo anti-

Caspase 3 clivada (p = 0,407). 
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De acordo com o sistema de graduação proposto por Allred e 

colaboradores, das neoplasias mamárias malignas felinas estudadas, a média de 

marcação pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada foi equivalente a cinco amostras 

(16,6%) de marcação focal (+), 15 amostras (50%) de marcação de até 25% (++), 

nove amostras (30%) de marcação entre 25% e 50% (+++) e uma amostra (3,3%) 

apresentou média de marcação positiva superior a 50% (++++) (TAB. 9). 

 

TABELA 9: Expressão do anticorpo anti-Caspase 3 clivada em relação ao 
diagnóstico histopatológico nas neoplasias mamárias malignas felinas, 
segundo a Classificação de ALLRED et al. (1998). 

 
  

Negativo 
 

 
Focal 

 
Até 25% 

 
25-50% 

 
> 50% 

 
 
 

Total 
(%) 

 
(-) 

 
(+) 

 
(++) 

 
(+++) 

 
(++++) 

Sistema de 
cruzes 

 

Diagnóstico 
 

Carcinoma tubular 
simples 

0 2 4 3 0 30 

Carcinoma túbulo-
papilífero simples 

0 0 5 3 0 26,7 

Carcinoma tubular 
sólido 

0 0 3 1 1 16,7 

Carcinoma túbulo-
papilífero cístico 

simples 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

 
0 

 
16,7 

Carcinoma tubular 
cístico simples 

0 2 0 0 0 6.7 

Carcinoma túbulo-
papilífero, com 
diferenciação em 

carcinoma escamoso 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3,3 

 
Total (%) 

 
0 

 
16,6% 

 
50% 

 
30% 

 
3,3% 

 
100% 
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Quanto ao grau de malignidade, houve uma média de marcação positiva 

de 18,49% para neoplasias mamárias malignas felinas classificadas como grau I e 

média de 21,25% para as de grau II de malignidade (GRAF. 6). 

 

 

GRAF. 6: Diagrama de caixas da média de células marcadas positivamente 
pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada nos casos estudados de tumores 
mamários felinos com diferentes graus de malignidade. 
 

Não foi observada diferença estatística significativa entre a expressão do 

anticorpo anti-Caspase 3 clivada e o grau de malignidade das neoplasias mamárias 

felinas estudadas (p = 0,521). 

 

Com relação à necrose, foi observada diferença estatística significativa 

entre as amostras com ou sem necrose e a marcação celular positiva pelo anticorpo 

anti-Caspase 3 clivada (p= 0,010) (GRAF. 7). 
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GRÁFICO 7: Diagrama de caixas da média de células marcadas positivamente 
pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada nas amostras estudadas de tumores 
mamários felinos com e sem necrose. 
 

6.3.3 Correlação das imunomarcações pelos anticorpos anti-Ki-67 e anti-

Caspase 3 clivada 

 

Considerando o nível de significância de 5%, não houve correlação 

positiva entre os marcadores imuno-histoquímicos anti-Ki -67 e anti-Caspase 3 

clivada (p= 0,084) (GRAF. 8). Isso que dizer que não foi observada relação entre o 

número de núcleos imunopositivos para KI-67 e o número de células epiteliais 

imunomarcadas pela Caspase 3 clivada.  
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GRÁFICO 8: Diagrama de dispersão da imunomarcação do anticorpo anti-Ki-67 
X anti-Caspase 3 clivada das células epiteliais das neoplasias mamárias 
malignas felinas. 
 
 



 76 

7 DISCUSSÃO 
 

O presente estudo apresenta-se como um trabalho prospectivo, onde 

foram avaliadas 30 neoplasias mamárias malignas felinas, provenientes de felinos 

atendidos em clínicas veterinárias do estado do Rio de Janeiro. 

 

Os animais avaliados neste estudo apresentaram média de faixa etária de 

10,43 anos, coincidindo com a faixa etária descrita por NAKANO e colaboradores 

(2006), onde os animais acometidos por tumores mamários apresentaram variação 

de faixa etária entre nove e 16 anos, com média de idade de 11,5 anos. O risco 

relativo do desenvolvimento do carcinoma mamário aumenta proporcionalmente com 

a idade, principalmente em gatas não esterilizadas (HAYES et al., 1981).  

 

Dos animais pesquisados, observou-se que a maioria eram animais 

mestiços, porém de acordo com a literatura pesquisada, não há predisposição racial 

estabelecida (AMORIM et al., 2006), embora alguns autores citem que os gatos da 

raça siamês possuem duas vezes maior risco de desenvolver carcinomas mamários 

do
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que as outras raças (HAYDEN & NIELSEN, 1971; ITO et al., 1996; JOHNSON, 1994 

e WALDROW, 2001). Em estudo desenvolvido por NAKANO e colaboradores (2006), 

a maior parte dos tumores analisados pertenciam a felinos mestiços.  

 

Dentre os carcinomas simples, a maioria dos autores sugere que os tipos 

mais freqüentemente encontrados nos felinos são os adenocarcinomas tubulares, 

papilares e os sólidos, mas carcinomas anaplásicos e cirrosos também são vistos 

com menor freqüência. Sarcomas, carcinomas mucinosos, papilomas ductais, 

adenomas e outros tumores benignos são raramente vistos (BOSTOCK, 1986; 

CARPENTER et al., 1987; CASTAGNARO et al., 1998 e PREZIOSI et al., 1995). 

Coincidindo com esses dados, os adenocarcinomas tubulares simples, seguidos dos 

papilíferos corresponderam os tipos tumorais mais encontrados. 

 

A marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti-Ki-67 representa 

uma forte marcação de proliferação celular utilizada em tecidos mamários felinos 

(PEREIRA et al., 2004). O anticorpo anti-Ki-67 mostrou imunoreatividade positiva 

nuclear em todas as amostras de neoplasias mamárias malignas felinas analisadas 

nesse estudo, porém em alguns casos evidenciou-se marcação dos nucléolos. 

Segundo YU & FILIPE (1998), essa variação no local de marcação pode ser 

explicada, pelo fato desse antígeno estar localizado no nucléolo em G1, com uma 

distribuição mais tardia, nucleoplásmica no ciclo, aumentando sua intensidade 

durante as fases S e G2 atingindo um máximo na mitose. Com a progressão de S 

para G2, o antígeno Ki-67 está estreitamente associado com a cromatina. 
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Observou-se também alguma variação na intensidade de marcação 

positiva nuclear das células pelo anticorpo anti-Ki-67 entre as diferentes amostras 

estudadas, coincidindo com MARTINS (2008) e ZUCCARI e colaboradores (2008), 

que também evidenciaram a mesma diferença de intensidade de marcação. Essa 

variação de intensidade pode estar relacionada com a fase do ciclo celular em que a 

célula se encontra, conforme citação anterior de YU & FILIPE (1998). 

 

Alguns estudos demonstraram que os índices de Ki-67 em carcinomas 

mamários felinos foram menores do que 50% (CASTAGNARO et al, 1998; PEREIRA 

et al., 2004; MILLANTA et al. 2002; PREZIOSI et al., 2002), sugerindo a faixa de 

18,7 a 25% para discriminar carcinomas com prognóstico desfavorável. A média de 

marcação positiva pelo anticorpo anti-ki-67 alcançada neste estudo sugere que os 

tumores mamários felinos analisados indicariam um prognóstico desfavorável. 

 

Nesse estudo, não houve diferença significativa entre o tipo de 

adenocarcinoma e a marcação pelo anticorpo anti-Ki-67, o que está de acordo com 

estudos relatados na literatura, como na pesquisa realizada por CASTAGNARO e 

colaboradores (1998) e MILLANTA e colaboradores (2002). Porém, neste estudo 

houve diferença estatística significativa entre a marcação positiva pelo anticorpo 

anti-Ki-67 com as amostras com e sem necrose (p = 0,001), ou seja, nas amostras 

onde havia necrose, a marcação positiva pelo anticorpo anti-Ki-67 foi mais 

acentuada, o que pode ser compreendido que esses tumores eram mais agressivos. 

 

A marcação positiva das células em proliferação celular e em apoptose foi 

mais evidente nos adenocarcinomas tubulares císticos simples. Talvez isso tenha 
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ocorrido como tentativa de manter a homeostase entre a proliferação e morte da 

célula. 

 

A média de expressão do anticorpo anti-Caspase 3 clivada das 30 

amostras estudadas não foi considerada elevada, não coincidindo com um estudo 

realizado por TERZIAN e colaboradores (2007), onde o resultado imuno-

histoquímico em relação à expressão da Caspase 3 apresentou-se fortemente 

positiva em 65,7% dos 70 fragmentos tumorais mamários caninos avaliados.  

 

Na literatura há muitas controvérsias em relação à expressão de caspase 

3 e o prognóstico. Alguns autores defendem que a presença de células apoptóticas 

pode ser considerada um marcador prognóstico favorável (ALLBERTS et al., 1999 e 

LONDON & VAIL, 1996). Entretanto, para WONG e colaboradores (2001); 

MOMMERS e colaboradores (1999) e ZHAO e colaboradores (2002), quanto maior a 

expressão de Caspase 3, maior  a tendência a um prognóstico não favorável. E 

ainda, de acordo com DUBIN & STOPPANI (2000), se o índice de apoptose 

apresenta-se alto, o tumor cresce muito lentamente e se este estiver baixo, o tumor 

cresce rapidamente. No presente estudo houve uma tendência a um equilíbrio entre 

a proliferação celular e a apoptose. Em ambos casos, a marcação positiva foi 

mediana, reforçando a idéia de que os tumores mamários felinos analisados 

apresentavam um certo equilíbrio, com crescimento mais lento. 

 

ZAPATA e colaboradores (1998) realizou um estudo comparando a 

intensidade de marcação pelo anticorpo anti-Caspase 3, entre um epitélio mamário 

normal e carcinomas invasivos. A intensidade de marcação positiva foi em geral 
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mais elevada nos carcinomas invasivos. Em outro estudo, o aumento da expressão 

de caspase 3, 6 e 8 foi associado em paralelo com apoptose e agressividade de 

lesões mamárias (VAKKALA et al., 1999). Neste estudo, discordando dos dados 

mencionados, não houve diferença estatística significativa entre o tipo de 

adenocarcinoma e a marcação positiva pelo anticorpo anti-Caspase 3 clivada. 

 

De acordo com resultados do estudo realizado por TERZIAN e 

colaboradores (2007), GONZÁLES-CÁMPORA e colaboradores (2000), DE JONG e 

colaboradores (2000), WONG e colaboradores (2001); MOMMERS e colaboradores 

(1999) e ZHAO e colaboradores (2002) houve correlação estatística positiva entre o 

índice apoptótico e proliferação celular, indicando que a apoptose está diretamente 

relacionada à taxa de proliferação tumoral na tentativa de controlar seu crescimento. 

Porém, neste estudo, essa correlação não foi observada entre os marcadores 

imuno-histoquímicos anti-Ki -67 e anti-Caspase 3 clivada, não coincidindo com os 

resultados obtidos da literatura. 

 

A condução de pesquisas dentro dessa linha justifica-se devido ao fato da 

neoplasia mamária corresponder ao terceiro tumor mais comum em gatas, depois de 

neoplasias linfóides e cutâneas (HAYES & MOONEY, 1985; MISDORP, 2002). Além 

disto, o carcinoma mamário felino é um potencial modelo para melhor compreender 

a complexidade de tumores mamários em mulheres, devido à semelhança biológica 

aos carcinomas mamários em humanos (MISDORP & WEIJER, 1980). 

 

Ainda são escassos os trabalhos com neoplasia mamária felina, 

principalmente, correlacionando a atividade proliferativa e apoptótica tumoral. 
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Através deste trabalho, foi possível analisar as características histopatológicas com 

os dados imuno-histoquímicos. No entanto, existe a necessidade da realização de 

mais pesquisas, para melhor tentar compreender o comportamento neoplásico, e 

dessa forma, alcançar um diagnóstico mais preciso. 



8 CONCLUSÕES 
 

• O desenvolvimento de neoplasias mamárias malignas é comum em felinos 

com faixa etária média de 10,43 anos; 

• Os adenocarcinomas tubulares císticos simples foram os que apresentaram 

maiores índices de proliferação celular e apoptose; 

• Os tumores mamários felinos que apresentam necrose tem maior expressão 

de Ki-67 e de Caspase 3 clivada; 

• Houve maior expressão de marcação positiva pelo anticorpo anti-Ki-67 nas 

amostras de neoplasias classificadas com grau de malignidade I; 

• Houve maior expressão de marcação positiva pelo anticorpo anti-caspase 3 

clivada nas amostras de neoplasias classificadas em grau de malignidade II; 

• Não houve correlação entre Ki-67 e Caspase 3 clivada em neoplasias 

mamárias malignas felinas 

• Não houve diferença estatística entre os tipos de adenocarcinomas quanto à 

expressão pelos anticorpos anti-Ki-67 e anti-Caspase 3 clivada; 
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10 ANEXO 

10.1 CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS E DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS 

MAMÁRIAS MALIGNAS FELINAS 

 

 
 
 
 
 
 

Caso Raça Idade Diagnóstico 

1 Ragdol 13 anos Adenocarcinoma tubular cístico simples  
2 SRD 7 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico  
3 SRD 10 anos Adenocarcinoma tubular simples  
4 SRD 8 anos Adenocarcinoma. tubular simples  
5 SRD 12 anos Adenocarcinoma tubular simples + metástase em linfonodo 
6 SRD 10 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 
7 SRD 9 anos Adenocarcinoma tubular simples  
8 SRD 12 anos Adenocarcinoma tubular simples cístico 
9 SRD 9 anos Adenocarcinoma tubular simples 
10 SRD 13 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 
11 Persa 12 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico 
12 SRD 8 anos Adenocarcinoma tubular sólido  
13 SRD 12 anos Adenocarcinoma tubular simples 
14 SRD 15 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 
15 Siamês 9 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico simples  
16 Persa 12 anos Adenocarcinoma tubular sólido  
17 Persa 7 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples  

18 Siamês 16 anos 
Adenocarcinoma túbulo-papilífero, com diferenciação de carcinoma 

epidermóide 
19 SRD 6 anos Adenocarcinoma tubular sólido 
20 Siamês 14 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 
21 SRD 8 anos Adenocarcinoma Túbulo-papilífero cístico simples  
22 SRD 11 anos Adenocarcinoma tubular simples  
23 Persa 10 anos Adenocarcinoma Túbulo- papilífero cístico simples  
24 Siamês 9 anos Adenocarcinoma tubular simples 
25 Siamês 12 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples  
26 Siamês 11 anos Adenocarcinoma tubular sólido  
27 SRD 9 anos Adenocarcinoma tubular simples + metástase em linfonodo 
28 Siamês 14 anos Adenocarcinoma tubular sólido 
29 SRD 9 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 
30 SRD 6 anos Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples  
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10.2 DADOS DA IMUNO-HISTOQUÍMICA E GRAU DE MALIGNIDADE DAS 
NEOPLASIAS MAMÁRIAS MALIGNAS FELINAS 

 
 
 

Caso 
Diagnóstico Ki-67 

(%) 
Caspase 

(%) 
Malignidade 

(grau) 

1 Adenocarcinoma tubular cístico simples  48,1 10 I 
2 Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico  20,7 11,1 I 
3 Adenocarcinoma tubular simples  36,4 18,1 I 
4 Adenocarcinoma. tubular simples  51,5 10,1 II 
5 Adenocarcinoma tubular simples + metástase em linfonodo 23,4 26,5 I 
6 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 38 33,1 II 
7 Adenocarcinoma tubular simples  35,4 34,3 II 
8 Adenocarcinoma tubular simples cístico 18,8 8,2 I 
9 Adenocarcinoma tubular simples 42,8 17,3 I 
10 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 28,2 29,7 I 
11 Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico 9 24,3 I 
12 Adenocarcinoma tubular sólido  23,6 25,3 II 
13 Adenocarcinoma tubular simples 13 14,8 I 
14 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 46,8 29,1 II 
15 Adenocarcinoma túbulo-papilífero cístico simples  36 32 I 
16 Adenocarcinoma tubular sólido  9 10,6 II 
17 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples  24,3 17 I 

18 
Adenocarcinoma túbulo-papilífero, com áreas de diferenciação 

de carcinoma epidermóide 8,4 4 II 
19 Adenocarcinoma tubular sólido 19,5 35,1 II 
20 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 23,7 19,7 I 
21 Adenocarcinoma Túbulo-papilífero cístico simples  9 12,1 II 
22 Adenocarcinoma tubular simples  23 21,8 I 
23 Adenocarcinoma Túbulo- papilífero cístico simples  42,8 33 I 
24 Adenocarcinoma tubular simples 32,3 29,4 II 
25 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples  9 11,2 I 
26 Adenocarcinoma tubular sólido  30,5 65,1 III 
27 Adenocarcinoma tubular simples + metástase em linfonodo 8 4,7 I 
28 Adenocarcinoma tubular sólido 44 17,3 II 
29 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples 50 14,6 II 

30 Adenocarcinoma túbulo-papilífero simples  21,1 15 I 


