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RESUMO  

 

 

O exame citopatológico auxilia na diferenciação de processos inflamatórios e 
neoplásicos, é minimamente invasivo, rápido e de baixo custo. Neoplasias mamárias 
são prevalentes em cadelas e possuem similaridades com o câncer de mama em 
humanos. O diagnóstico definitivo é realizado por histopatologia, contudo, a 
citopatologia apresenta uma boa sensibilidade para o diagnóstico, e em humanos, 
aplica-se sistema de graduação citopatológica para obter mais informações sobre 
tratamento e prognóstico. Este estudo teve como objetivos avaliar a acurácia entre 
os diagnósticos citopatológicos e do Sistema de graduação de Robinson (1994), 
comparando-os aos diagnósticos histopatológicos de cadelas acometidas com 
nódulos mamários atendidas no Hospital Universitário de Medicina Veterinária 
Professor Firmino Mársico Filho da UFF (HUVET - UFF) durante o período de janeiro 
de 2016 a dezembro de 2021.Para tal, foi realizado um levantamento de amostras 
citopatologicas enviadas ao Laboratório Clínico Veterinário do HUVET durante o 
período especificado. As amostras foram diagnosticadas como neoplasias benignas 
e neoplasias malignas, essas foram classificadas em carcinoma simples, carcinoma 
do tipo misto e carcinossarcoma. Além disso, as características citopatológicas 
apresentadas nesses tumores foram avaliadas e a graduação de Robinson (1994) 
foi aplicada nas neoplasias malignas. Este estudo apresentou os seguintes 
resultados: neoplasias benignas: acurácia = 92,7%, sensibilidade e VPP = 0%, 
especificidade = 99,1% e VPN = 92,4%; carcinoma simples: acurácia = 70%, 
sensibilidade = 74,2%, VPP = 45,1%, especificidade = 68,5%, VPN = 88,4%; 
carcinoma do tipo misto: acurácia = 70,8%, sensibilidade = 73,2%, VPP = 76,5%, 
especificidade = 67,3% e VPN = 63,5%; carcinossarcoma: acurácia = 92,5%, 
sensibilidade e VPP = 0%, especificidade = 100% e VPN = 92,5%.  A graduação 
citopatológica de Robinson (1994) apresentou os seguintes resultados: grau I: 
acurácia = 74,8%, sensibilidade = 76%, VPP = 71,7%, especificidade = 73,7% e 
VPN = 77,8%; grau II: acurácia = 67,3%, sensibilidade = 67,4%, VPP = 60,8%, 
especificidade = 67,2% e VPN = 73,2%; grau III: acurácia = 90,7%, sensibilidade = 
18,2%, VPP = 66,7%, especificidade = 99,0% e VPN = 91,3%. Conclui-se que a 
citopatologia é uma boa ferramenta diagnóstica para neoplasias mamárias malignas, 
principalmente para o diagnóstico de carcinoma do tipo misto e carcinoma simples. 
Os critérios de malignidade mais frequentemente encontrados são anisocitose e 
anisocariose moderadas, múltiplos nucléolos e cromatina reticulada. A graduação de 
Robinson (1994) apresentou boa aplicabilidade na citopatologia de neoplasia 
mamária maligna de cadelas, principalmente no estabelecimento dos graus I e II.  

 

 

Palavras-chaves: citologia; tumores de mama; teste diagnóstico; espécie canina 
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ABSTRACT  

 

 

The fine-needle aspiration cytology (FNAC) assists to differentiate inflammatory 
conditions from neoplasia, it is minimally invasive, rapid, and low-cost method. 
Mammary neoplasms are common tumors in female dogs, and it has a similarity with 
breast cancer. Histopathological examination is the gold standard method for 
diagnosis. However, the FNAC has a good sensitivity as an alternative diagnosis, in 
human medicine the grading system are applied to obtain more information about 
treatment and prognosis. This study had as objectives to evaluate the accuracy 
between the FNAC diagnosis and the Robinson`s grading system, comparing them 
to the diagnosis histopathological diagnosis of female dogs affected with mammary 
nodules attended at the University Hospital of Veterinary Medicine Professor Firmino 
Mársico Filho of the UFF (HUVET - UFF) during the period from January 2016 to 
December 2021. For this, the cytopathological samples sent to the Clinical Veterinary 
Laboratory of the HUVET during the specified period were evaluated. The samples 
were diagnosed as benign neoplasias and malignant neoplasias, in which these are 
classified as simple carcinoma, mixed-type carcinoma and carcinosarcoma. 
Furthermore, cytological characteristics were evaluated, and Robinson’s graduation 
system was applied in malignant neoplasm. This present study presented the results: 
benign neoplasm: accuracy = 92,7%, sensitivity and PPV = 0%, specificity = 99,1% 
and NPV = 92,4%; simple carcinoma: accuracy = 70%, sensitivity = 74,2%, PPV = 
45,1%, specificity = 68,5%, NPV = 88,4%; mixed-type carcinoma: accuracy = 70,8%, 
sensitivity = 73,2%, PPV = 76,5%, specificity = 67,3% and NPV = 63,5%; 
carcinosarcoma: accuracy = 92,5%, sensitivity and PPV = 0%, specificity = 100% 
and NVP = 92,5%. The most frequent criteria of malignancy from malignant 
mammary epithelial cells were anisocytosis and anisokaryosis; nucleoli changes and 
different chromatin pattern. The Robinson’s graduation system presented the results: 
grade I: accuracy = 74,8%, sensitivity = 76%, PPV = 71,7%, specificity = 73,7% and 
NPV = 77,8%; grade II: accuracy = 67,3%, sensitivity = 67,4%, PPV = 60,8%, 
specificity = 67,2% and NPV = 73,2%; grade III: accuracy = 90,7%, sensitivity = 
18,2%, PPV = 66,7%, specificity = 99,0% e NPV = 91,3%. In conclusion, the FNAC is 
a good diagnostic tool to malignant mammary neoplasm, mainly to mixed-type 
carcinoma and simple carcinoma diagnosis. The most frequent criteria of malignancy 
found are moderate anisocytosis and anisokaryosis, multiple nucleoli and granular 
chromatin. The Robinson’s graduation system presented a good applicability in 
cytopathology malignant mammary neoplasm in female dogs, mainly in in the 
establishment of grades I and II. 

 

 

 

Keywords:cytology, mammary tumor, diagnostic test, canine species 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A avaliação citopatológica de amostras teciduais tornou-se uma ferramenta 

valiosa para a medicina veterinária, principalmente dentro da clínica de cães e gatos. 

A citopatologia é aplicada com o objetivo de diferenciar lesões inflamatórias de 

processos neoplásicos e desse modo, auxiliar no diagnóstico, prognóstico e na 

abordagem terapêutica do caso (MEYER et al., 2012). 

É um procedimento minimamente invasivo, o que consiste na sua principal 

vantagem. Além disso, é simples, rápido, de baixo custo e que pode ser realizado 

tanto em lesões de pele quanto em nódulos encontrados em órgãos internos, como 

fígado e baço (MEINKOTH et al., 2020).  

Com o aumento da longevidade de animais de companhia e proximidade 

dos mesmos com os responsáveis, houve o crescimento da área de oncologia com o 

desenvolvimento de novos tratamentos e o aperfeiçoamento de técnicas 

diagnósticas, como exames de imagem, histopatológico e citopatológico (DAGLI, 

2015).  

Na espécie canina, os tumores mamários estão entre as neoplasias mais 

prevalentes, principalmente em cadelas não castradas. As taxas de ocorrências 

podem variar de 16,8% a 49%, sendo as neoplasias malignas a grande maioria 

(FILHO et al., 2010; SALAS et al., 2015). 

O exame citopatológico em nódulos encontrados em região de mama tem 

como propósito identificar processos benignos como cistos e mastites ou processos 

neoplásicos, como mastocitomas, plasmocitomas, osteossarcomas e os diversos 

tipos de neoplasias de origem epitelial ou mesenquimal que são provenientes do 

tecido mamário (ALLISON; WALTON, 2020).  

Apesar das inúmeras vantagens do exame citopatológico, o diagnóstico em 

tumores mamários ainda pode apresentar resultados limitados devido à 

heterogeneidade das neoplasias malignas, às habilidades técnicas insuficientes 

(relacionadas a coleta e preparação de amostra, por exemplo) e à falta de 

delineamento em estudos que avaliam corretamente a acurácia desta técnica. 

Assim, o exame histopatológico ainda é considerado a técnica “padrão ouro” para o 

diagnóstico das neoplasias mamárias (SIMON et al., 2009; SONTAS et al., 2012). 



15 
 

Em humanos, o tumor de mama representa uma das neoplasias mais 

recorrentes e que ainda apresenta alta taxa de mortalidade (BANSAL et al., 2014). 

Nos cães essas neoplasias assemelham-se ao câncer de mama em humanos por 

similaridades comportamentais e biológicas. Em virtude disso, os cães tornaram-se 

um modelo válido de estudo desta doença para oncologia comparada (RIVERA; 

EULER, 2011). 

O diagnóstico de tumores mamários na medicina humana é realizado a partir 

da avaliação de exames de imagem, como mamografia e ultrassonografia, com o 

objetivo de triagem e busca por metástases, e exames patológicos, como 

histopatologia e imunoistoquímica, que avaliam as caraterísticas morfológicas e 

moleculares dos tumores (McDONALD et al., 2016). 

Contudo, ainda nas últimas décadas do século XX, quando o diagnóstico por 

imagem e tratamentos oncológicos ainda não apresentavam o desenvolvimento que 

possuem hoje, o exame citopatológico era uma opção simples e barata para o 

diagnóstico de nódulos mamários facilmente palpáveis em exame físico, e o sistema 

de graduação citopatológica oferecia informações que auxiliavam na determinação 

do tratamento e prognóstico (ROBINSON et al., 1994; BANSAL et al., 2014).  

O sistema de graduação citopatológica consiste em uma metodologia ainda 

pouco abordada na medicina veterinária apesar do número crescente de exames 

citopatológicos em nódulos mamários. Dolka e colaboradores (2018) compararam o 

sistema de graduação de Robinson (1994) com a graduação histopatológica de 

neoplasias mamárias malignas em cadelas, e o resultado apresentou uma boa taxa 

de concordância (72,1%) entre os métodos de graduação. Todavia, mais estudos 

relacionados a aplicação desse sistema na citopatologia veterinária devem ser 

realizados.   

Portanto, busca-se com esse trabalho evidenciar a importância do exame 

citopatológico na rotina veterinária através da avaliação da acurácia entre os 

diagnósticos citopatológicos e a aplicação do Sistema de graduação de Robinson 

(1994), comparando-os aos diagnósticos histopatológicos de cadelas acometidas 

por nódulos mamários. 

Para a obtenção da acurácia do exame citopatológico, foi realizada as 

análises de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 
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negativo com o objetivo de avaliar mais adequadamente as probabilidades de acerto 

dos tipos de diagnósticos de neoplasias mamárias através da citopatologia, além de 

estabelecer as características citopatológicas mais comuns de serem observadas.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. Glândula Mamária  

 

A glândula mamária consiste em uma glândula apócrina cutânea modificada 

encontrada apenas em mamíferos. Tem origem no ectoderma embrionário e a 

função é fornecer nutrientes e imunidade aos neonatos, e posteriormente, aos 

filhotes pela alimentação (FOSTER, 2013; SÁNCHEZ-CÉSPEDES et al., 2016).  

Em cadelas e gatas, imunoglobulinas, em pequenas quantidades, são 

transferidas para o filhote por via transplacentária, porém, o colostro é a principal 

fonte de transferência passiva de imunoglobulinas para neonatos, além de fornecer 

substâncias anti-inflamatórias e antimicrobianas (DYCE, 2010; FOSTER, 2013). 

As cadelas apresentam cinco pares de glândulas mamárias, posicionadas ao 

longo da face ventral do tronco. São divididas em dois pares torácicos (cranial e 

caudal), dois pares abdominais (cranial e caudal) e um par inguinal (Figura 1), no 

qual apresentam um padrão anatômico de zigue zague com o objetivo de formar um 

arranjo favorável para que todos os filhotes tenham acesso as papilas mamárias 

durante o aleitamento (DYCE, 2010). 

Figura 1 - Identificação anatômica das glândulas 
mamárias em cadela. M1 = par de mamas torácicas 
craniais, M2 = par de mamas torácicas caudais, M3 = par 
de mamas abdominais craniais, M4 = par de mamas 
abdominais caudais, M5 = par de mamas inguinais 

 

Fonte: CALDAS et al., 2016 (adaptado) 
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O parênquima mamário se desenvolve a partir da proliferação de células 

epiteliais que surgem dos cordões mamários primários. O tecido glandular 

apresenta-se como lóbulos, no qual constitui-se principalmente de alvéolos (Figura 

2), local onde ocorre a síntese e a produção do leite (GORDEN; TIMMS, 2017). 

Tanto os alvéolos de cães quanto de humanos são formados por uma única camada 

interna de células epiteliais luminais polarizadas e uma única camada externa de 

células mioepiteliais (Figura 3), e se separam do estroma intralobular (componente 

mesenquimal) por uma camada basal rica em laminina (KLEIN, 2014; SÁNCHEZ-

CÉSPEDES et al., 2016; GORDEN; TIMMS, 2017). 

 

Figura 2 - Ilustração representando um alvéolo mamário circundado por 
vasos sanguíneos e células mioepiteliais 
 
 

 

Fonte: GORDEN & TIMMS (2017) 
 

Figura 3 - Composição tecidual dos alvéolos mamários  

 

Fonte: CASSALI et al., 2014 (adaptado) 
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As células mioepiteliais correspondem as células epiteliais contráteis, ou 

seja, são faixas celulares semelhantes ao músculo liso, pois possuem numerosos 

filamentos de actina e miosina no citoplasma, dando-lhe a capacidade de 

contratilidade, revestindo tanto as unidades secretoras, de forma descontínua, 

quanto os ductos excretores, de maneira contínua (Figura 4). Assim, a ocitocina 

liberada durante o processo gestacional, estimula as células mioepiteliais a realizar a 

ejeção do leite (retirando-os dos alvéolos e transferindo o conteúdo para os ductos), 

além de participar da síntese de componentes da camada basal rica em laminina e 

regular o crescimento, diferenciação e morfogênese das células vizinhas (KLEIN, 

2014; SÁNCHEZ-CÉSPEDES et al., 2016; GORDEN; TIMMS, 2017). 

 

Figura 4 - Composição tecidual dos alvéolos mamários 

 

Fonte: SÁNCHEZ-CÉSPEDES et al., 2016 (adaptado) 
 

2.2.  Neoplasia Mamária  

 

Neoplasia consiste em um crescimento acelerado e desordenado de células 

que são originalmente derivadas de um tecido normal, porém sofrem alterações 

genéticas que permitem que se tornem não responsivas aos controles fisiológicos de 

crescimento e ultrapasse os limites anatômicos, podendo ser classificados como 

benigna ou maligna (KUSEWITT, 2013).  

Devido ao aumento da expectativa de vida tanto de humanos quanto de 

cães, a incidência de processos neoplásicos de origem na glândula mamária tem 
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aumentado, sendo o principal tumor diagnosticado em cadelas (KASZAK et al. 

2018).  

A neoplasia mamária em cães acomete principalmente fêmeas de meia 

idade a idosas, entre 8 a 12 anos. Cadelas com idade inferior a 5 anos são 

raramente diagnosticados com neoplasia mamária, principalmente de caráter 

maligno. Entretanto, a incidência pode variar de acordo com o tempo de vida médio 

das diferentes raças caninas, ou seja, cães de raças grandes apresentam mais cedo 

a doença do que cães de raça de porte pequeno. Cerca de 1% dos machos são 

acometidos por tumores da glândula mamária (DE NARDI et al., 2016; KASZAK et 

al. 2018). 

De Nardi e colaboradores (2016) citam que as neoplasias mamárias 

representam 25 a 50% de todos os tumores diagnosticados em cadelas. Em estudo 

retrospectivo realizado durante 53 anos na Suíça por Grüntzig et al. (2015), dos 

121.963 diagnósticos de tumores registrados em cães, 32,29% corresponderam a 

neoplasias diagnosticadas em pele, seguida de 20,53% de neoplasias originárias em 

glândula mamária e 11,9% neoplasias oriundas de tecidos moles. Baioni et al. 

(2017), em estudo realizado na região noroeste da Itália, determinaram um aumento 

da incidência de neoplasias malignas em cadelas, justificando esse aumento pelo 

elevado número de diagnósticos de neoplasias mamárias.    

Filho et al. (2010) realizaram um estudo retrospectivo, com o objetivo de 

estabelecer a prevalência de tumores mamários através da avaliação dos exames 

histopatológicos realizadas no Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). Em um período de cinco anos (2004 – 2008), 873 

cães foram diagnosticados com neoplasia mamária e a prevalência média de 

tumores mamários em cadelas foi de 42%.  

Em relação às raças predispostas a neoplasias mamárias, Poodle, 

Dachshund, Yorkshire Terrier, Cocker Spaniel, Pastor Alemão, Boxer e SRD são 

algumas citadas na literatura. Contudo, a predisposição racial também pode ser 

afetada de acordo com a localização geográfica (KASZAK et al. 2018). 

A neoplasia mamária apresenta etiologia multifatorial, podendo ter origem 

em fatores genéticos, hormonais, ambientais e nutricionais (OLIVEIRA, 2015). Há 

similaridades entre os tumores de mama que acomete mulheres e cadelas. De 

acordo com Queiroga et al. (2011) ambos são tumores espontâneos, apresentam 

etiologia hormonal, possuem idade de início e curso proporcional, além disso, na 
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apresentação clínica assemelha-se no tamanho tumoral, a invasibilidade aos 

linfonodos e ao estadiamento clínico.  

Quando comparado em relação a idade, a média de idade entre mulheres 

acometidas é de 62 anos e meio, enquanto em cadelas, a média é de 10 anos e 

meio. Contudo, essa idade equivale a cerca de 65 anos e meio em idade humana 

(ABDELMEGEED; MOHAMMED, 2018). 

O tecido mamário possui receptores de estrógeno e de progesterona, 

portanto, o desenvolvimento e maturação fisiológica desse tecido ocorrem por ação 

hormonal do estrógeno e da progesterona, por efeito mitogênico e de indução da 

proliferação celular, o que leva a formação dos ductos e lóbulos mamários (DE 

NARDI et al., 2016).   

Durante a carcinogênese dos tumores mamários, a multiplicação celular e a 

regularização da transcrição de vários proto - oncogenes nucleares são promovidos 

pelo estrógeno. Além disso, este hormônio participa da transformação maligna inicial 

das células. Já a progesterona, atua na proliferação celular e transformação maligna 

das células, além de participar da regulação do hormônio do crescimento (GH). O 

GH estimula o crescimento celular do tecido mamário e age indiretamente por meio 

do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF -1). O IGF-1 atua na proliferação 

celular normal, contudo, quando há uma super expressão desde fator, pode causar 

um distúrbio na proliferação celular, além de interferir na apoptose celular 

(OLIVEIRA, 2015; QUEIROGA et al., 2011). 

As neoplasias mamárias em ambas as espécies apresentam também 

similaridades nas características imunoistoquímicas, portanto, os mesmos 

biomarcadores moleculares podem ser utilizados para o diagnóstico. Alguns deles 

são: Ki-67, PCNA, proteína p-53, (biomarcadores de proliferação de célula 

neoplásica e apoptose), E-caderina, CEA e CA 15-3 (biomarcadores de potencial 

metastático tumoral), VEGF, HER – 1, HER – 2 (biomarcadores de angiogênese), 

estrógeno e progesterona (receptores hormonais), Cox-2, (biomarcadores de 

inflamação) e mutação dos genes BRCA-1 e BRCA-2. Estes biomarcadores 

correspondem a proteínas que podem ser mensuradas no sangue ou em outros 

tecidos e fornecem informações sobre a presença da doença, abordagem 

terapêutica, avaliação de tratamento e prognóstico (KASZAK et al., 2018). 
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2.3.  Diagnóstico Citopatológico das Neoplasias Mamárias 

O exame citopatológico é definido como um procedimento minimamente 

invasivo sobre um tecido no qual obtém de um diagnóstico confiável, de maneira 

rápida, prática e de baixo custo (MEINKOTH et al., 2020). 

A citopatologia é um excelente exame de triagem, pois através de amostras 

citopatológicas adequadas e representativas, é possível realizar o diagnóstico de 

processos inflamatórios e neoplásicos em animais, sendo principalmente aplicado 

em cães, gatos e humanos (ANDERSON et al., 2021).   

Devido a frequente presença de massas em glândulas mamárias de cadelas 

e gatas, é necessário realizar uma triagem diagnóstica, identificando inicialmente 

processos hiperplásicos, císticos, neoplásicos ou inflamatórios. A lesão pode ser 

originária do próprio tecido mamário, do tecido cutâneo ou ser uma metástase de um 

tumor de origem não mamária (HOEPP, 2021). 

A coleta de amostra citológica é realizada pelas seguintes técnicas: punção 

por agulha fina (PAF) ou por capilaridade; punção aspirativa por agulha fina (PAAF); 

coleta por impressão (imprint); escarificação e esfregaços por meio de swab. A 

escolha da técnica depende do tipo de lesão, por exemplo, realiza-se PAAF ou PAF 

em nódulos localizados na pele e em órgãos internos, linfonodos e em coletas de 

líquido, sendo, portanto, o método de escolha para coleta de material de nódulos 

encontrados em região de mama (MEYER et al., 2010; MEINKOTH et al., 2020).    

Durante a avaliação citopatológica, não se considera a arquitetura do tecido 

e sim a origem celular e os tipos de células observadas. Consequentemente é 

possível categorizar os diagnósticos em seis categorias: (1) tecido normal ou 

hiperplásico; (2) formação cística; (3) inflamação; (4) resposta à lesão tecidual (5) 

neoplasia e (6) amostra não diagnóstica (RASKIN, 2010). 

Uma vez categorizada como neoplasia, é necessário diferenciar entre uma 

neoplasia benigna e maligna. Esta classificação é realizada a partir da observação 

de critérios de malignidade, ou seja, são características que indicam a ausência de 

diferenciação e atipia celular. Avalia-se tamanho, forma e quantidade de núcleo e 

nucléolos, presença de bi ou multinucleação e figuras de mitose, além do padrão de 

cromatina. A malignidade do tumor, na maioria dos casos, está relacionada ao maior 

grau de atipia das células, consequentemente, a maior observação de critérios de 

malignidade (MEINKOTH et al., 2020; OVERMANN, 2021). 
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A anisocariose, macrocariose, alta relação núcleo-citoplasma, 

anisonucleólise, macronucleólise e formato anormal de nucléolos são as 

características citológicas mais relacionadas com o grau de malignidade dos 

tumores mamários. Entretanto, algumas neoplasias malignas podem apresentar-se 

bem diferenciadas, com pouco pleomorfismo celular, enquanto neoplasias benignas 

podem ter critérios de malignidades moderados devido à ausência de invasão 

tecidual (ALLISON; WALTON, 2020). 

Em nódulos mamários, as lesões benignas que podem ser identificadas são: 

mastite, geralmente associada a lactação pós-parto ou pseudociese, podendo ser 

um processo inflamatório séptico ou não séptico; cistos mamários, que são 

resultados de um processo displásico no qual os ductos dilatados se expandem para 

formar lesões cavitarias; formações sólidas que podem ser lesões displásicas e/ou 

neoplásicas. As neoplasias benignas do tecido mamário incluem: hiperplasia 

unilobular e multilobular; adenomas e papilomas (GALLEGO; MASSERDOTTI, 2016; 

ALLISON; WALTON, 2020). 

As neoplasias malignas em glândula mamária podem se apresentar 

macroscopicamente tanto como uma massa única, bem circunscrita e firme, quanto 

como múltiplos nódulos, envolvendo mais de uma glândula, com rápido crescimento 

e processo inflamatório associado. A maioria dos tumores malignos possui origem 

epitelial, entretanto, alguns são compostos por tecido epitelial, miopepitelial e 

mesenquimal, com áreas de cartilagem e osso. São raros os tumores originários 

unicamente por tecido mesenquimal (GALLEGO; MASSERDOTTI, 2016). 

Citopatologicamente, não é possível diferenciar a hiperplasia mamária e o 

adenoma mamário, pois ambos apresentam características citológicas semelhantes; 

como baixa a moderada celularidade, células epiteliais apresentando leve displasia e 

dispostas em aglomerados, podendo exibir vacuolização citoplasmática devido a  

lactogênese, além da presença de macrófagos e de cristais de colesterol (DOLKA et 

al., 2018). 

O adenoma complexo ou adenomioepitelioma, como classificado na 

histopatologia, apresenta-se na citopatologia como um material com duas 

populações celulares distintas. As células epiteliais estão em abundância, 

majoritariamente agrupadas e apresentando leve atipia, enquanto as células 
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mioepiteliais estão com núcleos fusiformes e alongados, citoplasma claro podendo 

estar escasso e quantidade rara de matriz mixoide pode ser observada. O tumor 

misto benigno é considerado quando há presença de células epiteliais apresentando 

leve pleomorfismo, presença de células mioepiteliais associadas a grande 

quantidade de matriz mixóide e osteoclastos podem ser visualizados (DOLKA et al., 

2018; KUPPUSAMY et al., 2019). 

O diagnóstico de tumores malignos pela citopatologia ocorre a partir da 

observação de no mínimo três critérios de malignidade e são definidos como: 

carcinoma simples, que apresenta moderada a alta quantidade de células epiteliais 

dispostas isoladamente ou em aglomerados apresentando atipia e carcinoma do tipo 

misto que é composto por células epiteliais com características de malignidade e 

células mioepiteliais  com matriz mixóide em quantidade moderada a abundante, 

além da possível presença de tecido cartilaginoso ou ósseo, representado pela 

visualização de osteoclastos, osteoblastos e fibras de colágenos em quantidade 

variável (DOLKA et al., 2018; KUPPUSAMY et al., 2019). 

O carcinossarcoma é considerado um tumor de difícil diagnóstico através da 

citopatologia devido a sua origem mista, é composto por uma população de origem 

epitelial e de origem mesenquimal, ambas apresentando critérios de malignidade 

(ALLISON; MADDUX, 2009). A presença dos tipos de população celular com 

alterações ou a predominância de um tipo de população depende da área do tumor 

aspirada durante a coleta (GALLEGO; MASSERDOTTI, 2016), portanto, o 

predomínio de células do tecido ósseo ou cartilagem e de outros elementos de 

origem mesenquimal ou do estroma, pode levar ao diagnóstico errôneo de tumores 

de origem mesenquimal. Da mesma forma, pode ocorrer o predomínio de células 

epiteliais no carcinossarcoma, induzindo o diagnóstico de carcinoma simples ou do 

tipo misto (HOEPP, 2021).   

Tumores de origem mesenquimal como fibrossarcoma e osteossarcoma 

também podem ser diagnosticados na citopatologia, contudo, são raros (GALLEGO, 

2012; KUPPUSAMY et al., 2019).    

 

 

 

 



25 
 

2.4.  Diagnóstico Histopatológico das Neoplasias Mamárias 

Desde 2010, a Associação Brasileira de Patologia Veterinária (ABPV) em 

conjunto com o a Associação Brasileira de Oncologia Veterinária (ABROVET) e o 

Laboratório de Patologia Comparada da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) vem elaborando consensos para diagnóstico, prognóstico e tratamento de 

tumores mamários em cadelas, com o objetivo de criar e estabelecer critérios para 

auxiliar todos os profissionais dessas áreas. Ao longo dessa década, novas reuniões 

foram realizadas para avaliar os critérios estabelecidos e discutir possíveis 

mudanças (CASSALI et al., 2020).  

O consenso realizado em 2013, descreve os critérios determinados para a 

avaliação histopatológica. O exame histopatológico é considerado o exame “padrão 

ouro” para o diagnóstico de neoplasias mamárias na veterinária (EMANUELLI et al., 

2020). O material avaliado pode ser coletado por meio de biópsia incisional (core 

biopsia) ou excisional, e avalia-se o comprometimento da pele, tecidos moles e 

vasos sanguíneos, descrevendo todas as alterações histomorfológicas causadas 

pelo tumor (CASSALI et al., 2014). 

As lesões não inflamatórias que podem ser encontradas nas glândulas 

mamárias são classificadas como:  

- Lesões epiteliais não neoplásicas: hiperplasia epitelial; lesão de células colunares;  

- Neoplasias benignas:  adenoma, adenomioepitelioma, adenoma basaloide, 

fibroadenoma, papiloma ductal e tumor misto benigno  

-   Neoplasias malignas: carcinoma, tipos especiais de carcinoma e sarcomas  

A hiperplasia epitelial consiste nas lesões benignas mais observadas em 

cadelas. Cassali e colaboradores (2014) descrevem como lesões em que há 

proliferação de células epiteliais, contudo, ainda apresentam similaridades 

morfológicas com as células epiteliais normais, variando apenas num leve 

pleomorfismo nuclear ou discretas alterações celulares. Essas lesões ocorrem na 

porção do ducto alveolar. Caso ocorra na porção do ducto extralobular é chamada 

de hiperplasia ductal e quando acontece na porção intralobular é denominada de 

hiperplasia lobular (FERREIRA et al., 2012; CASSALI et al.,2014). 
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Os tumores benignos ocorrerem a partir da proliferação bem diferenciada de 

células epiteliais e/ou células mioepiteliais, além da presença ou não de células do 

estroma. Adenoma consiste na proliferação apenas de células epiteliais, enquanto o 

adenomioepitelioma (ou adenoma complexo) corresponde a proliferação de células 

epiteliais e mioepiteliais sem formação de matriz mixóide. O tumor misto benigno 

corresponde a proliferação benigna de células epiteliais, mioepiteliais e células 

mesenquimais que produzem cartilagem ou osso. Matriz mixóide também está 

presente e frequentemente encontra-se em grande quantidade (CASSALI et al., 

2014; AULER et al., 2011). 

Dentre os tumores malignos mamários, o carcinoma mamário é o mais 

diagnosticado em fêmeas caninas, sendo dividido em diversos tipos e subtipos de 

acordo com o comprometimento tecidual e os tipos de tecidos envolvidos. Cassali et 

al. (2020), classificaram os carcinomas da seguinte forma (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Classificação dos carcinomas mamários de acordo com Cassali et al. (2020) 
 

CARCINOMAS 

Carcinoma in situ 
Carcinoma Ductal in situ 

Carcinoma Lobular in situ 

Carcinoma Papilar 

Carcinoma Tubular 

Carcinoma Sólido 

Carcinoma em Tumor Misto 

Carcinoma Basaloide 

Carcinoma Cribriforme 

TIPOS ESPECIAIS DE 

CARCINOMA  

Carcinoma Micropapilífero 

Carcinoma Lobular Pleomórfico 

(anteriormente Carcinoma Anaplásico)  

Carcinoma Mucinoso 

Carcinoma Secretório 

Carcinoma Rico em Glicogênio  

Carcinoma Rico em Lipídios 

Carcinoma de Células Escamosas 
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Carcinoma de Células Fusiformes 

Neoplasia Mamária com diferenciação sebácea* 

*Raro em humanos, na veterinária apenas um caso foi documentado  
Fonte: CASSALI et al. (2014) 
 

O carcinoma do tipo misto está entre os carcinomas mais frequentemente 

diagnosticados em cadelas, e pode se originar de lesões que antes foram 

diagnosticadas como tumor misto benigno (RIBEIRO et al., 2012). Histologicamente, 

observa-se a proliferação maligna tanto de células de origem epitelial quanto de 

origem mioepitelial, apresenta um elevado grau de pleomorfismo e figuras de mitose 

atípicas, além do crescimento infiltrativo e perda da camada basal. Conteúdo 

mesenquimal está presente, pois o estroma é atingido, por isso, além de tecido 

cartilaginoso e/ou ósseo, matriz mixóide também pode ser encontrada em 

abundância (CASSALI et al., 2014). 

Os sarcomas são tumores malignos menos diagnosticados em cadeia 

mamária do que os carcinomas. Dentre os sarcomas diagnosticados em cadeia 

mamária, fibrossarcoma, osteossarcoma, carcinossarcoma e sarcoma em tumor 

misto são os tipos mais diagnosticados. Carcinossarcoma é encontrado em 

humanos e em cães, e apresenta um prognóstico ruim em ambas as espécies. Tem 

características histopatológicas extremamente variáveis e semelhantes ao 

carcinoma do tipo misto, contudo, apresenta proliferação maligna do componente 

epitelial e mesenquimal (estroma). Além disso, podem se apresentar como lesões 

bem circunscritas e encapsuladas (CASSALI et al., 2014; SAAD et al., 2019).  

Em estudos internacionais, os pesquisadores utilizam a classificação e 

graduação histopatológica de tumores mamários caninos proposta por Goldschmidt 

e colaboradores (2011). Cassali et al. (2020) e Goldschmidt et al. (2011) diferem em 

relação a algumas categorias de classificação histopatológica, principalmente em 

relação a tumores malignos. Goldschmidt et al. (2011) consideram a categoria 

“carcinoma do tipo complexo” no qual é descrito como tumor que apresenta 

componente epitelial com critérios de malignidade, contudo, o componente 

mioepitelial apresenta-se com características benignas. Esta categoria não é 

descrita em Cassali et al. (2020).  
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2.5. Sistema de Graduação 

O sistema de graduação busca avaliar, de forma breve, a probabilidade de 

agressividade e invasão tumoral a tecidos locais ou adjacentes, parâmetros que 

indicam a proliferação celular neoplásica, como alto índice mitótico, pleomorfismo 

nuclear e disposição celular. Além de fornecer a veterinários que trabalham com 

oncologia informações adicionais sobre o prognóstico que auxiliarão na escolha do 

monitoramento e tratamento ideal (KIEHL; MAYS, 2016).  

Os sistemas de graduação distribuem pontuações aos critérios observados 

no material e, ao final, uma nota é atribuída após o somatório, definindo o grau. 

Pode-se utilizar termos como baixo, médio ou alto grau; ou numéricos como 1, 2 e 3 

(KIEHL; MAYS, 2016). 

Há uma diversidade de sistemas de graduação de tumores na histopatologia 

veterinária, como Sistema de Kiel (1990) e da OMS (2002) para linfomas e sistema 

de Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011) para mastocitomas. Já sistemas de 

graduação em citopatologias não são frequentemente aplicados (AVALLONE et al., 

2021). 

 

2.5.1. Graduação histopatológica de tumores mamários na medicina 

veterinária 

Foi estabelecido por Cassali et al. (2020) a utilização do Sistema de 

Graduação de Nottingham, modificado por Elston e Ellis (1998). Este sistema 

permite uma avaliação sistemática dos fatores devido a utilização de critérios mais 

objetivos. A determinação da graduação histopatológica ocorre pela observação do 

índice de formação de túbulos, pleomorfismo nuclear e quantidade de figuras de 

mitose, como observado no quadro 2. 
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Quadro 2: Critérios avaliados na graduação histopatológica de Nottingham, modificado 
Elston& Ellis (1998).  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

Formação Tubular 

> 75% do tumor 1 

10 – 75% do tumor 2 

< 10% do tumor 3 

Pleomorfismo Nuclear 

Tamanho nuclear semelhante a uma de 

célula normal (2 – 3 vezes maior que 

uma hemácia) 

 

1 

Aumento moderado do tamanho e 

forma 

2 

Intensa variação de tamanho e forma 3 

Contagem de figuras 

de mitose em 10 

campos (40x) 

0 – 8 figuras de mitose / 10 campos 

(40x) 

1 

9 – 16 figuras de mitose / 10 campos 

(40x) 

2 

≥ 17 figuras de mitose / 10 campos 

(40x) 

3 

GRADUAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

Graduação Total  

GRAU I 3 – 5 pontos  

GRAU II 6 – 7 pontos  

GRAU III 8 – 9 pontos  

Fonte: CASSALI et al. (2014) 

 

2.5.2. Graduação citopatológica de tumores mamários em humanos 

Na medicina diagnóstica humana realiza-se a classificação citopatológica 

entre tumores mamários benignos e malignos, e a graduação citopatológica das 

neoplasias malignas, que apresenta boa sensibilidade, entre 66 e 76%, quando 

comparado com a graduação histopatológica. Assim, a graduação citopatológica de 

tumores mamários em humanos pode ser realizada em muitos casos com o 

propósito de substituir a graduação histopatológica, evitando intervenções cirúrgicas 
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desnecessárias e auxiliando no diagnóstico e prognóstico (KUPPUSAMY et al., 

2019). 

Com o avanço do diagnóstico e estadiamento das neoplasias mamárias 

através dos exames de imagem e a utilização de biomarcadores, a 

citopatologiamamária foi sendo substituída pela core-biópsia pré – cirúrgica, que 

permite a avaliação histopatológica e imunoistoquímica da lesão, determinando de 

maneira menos invasiva e mais específica o melhor tratamento. Entretanto, em 

países subdesenvolvidos em que a core-biópsia não está rotineiramente presente 

nos protocolos de diagnóstico de neoplasias mamárias, a citopatologia com 

aplicação do sistema de graduação torna-se a opção mais barata e prática para 

obtenção do diagnóstico e posterior escolha de tratamento (BANSAL et al., 2014; 

McDONALD et al., 2016).  

São descritos em torno de nove métodos de classificação citopatológicas 

para neoplasias mamária na medicina humana, dentre eles: Mouriquant (1986); 

Robinson (1994); Taniguichi (2000) e o mais recente, Fan (2006). Todos eles 

adotam uma pontuação de três níveis, ou seja, todos os parâmetros são avaliados 

com uma graduação de até três pontos dependendo das características 

citomorfológicas visualizadas, e ao final é realizado um somatório. A pontuação 

obtida na análise ajuda a determinar a classificação dos tumores em grau I, II ou III 

(BANSAL et al., 2014; KUPPUSAMY et al., 2019). 

 

2.5.3. Graduação Citopatológica de Robinson (1994)  

Robinson et al. (1994) estabeleceram um sistema de graduação 

citopatológica para carcinomas mamários em humanos com objetivo de determinar a 

agressividade e invasão tumoral antes da realização do procedimento cirúrgico e 

assim optar pelo melhor protocolo de tratamento e determinar prognóstico. O estudo 

foi publicado em um momento em que a terapia neoadjuvante, incluindo 

quimioterapia pré-operatória, estava tornando-se crescente na medicina humana. 

Foi concluído que a citopatologia com a graduação estabelecida associada a 

mamografia poderia fornecer informações sobre o tipo tumoral; invasão tecidual e 

tamanho antes da realização da mastectomia e assim, recomendada a sua utilização 

naquela época (ROBINSON et al.,1994)  
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O sistema de graduação de Robinson (1994) avalia os seguintes critérios: 

apresentação celular; tamanho nuclear; uniformidade celular; nucléolo; margem 

celular e padrão de cromatina (ROBINSON et al.,1994). Possui boa correlação com 

a graduação histopatológica, além de ser um sistema simples e de fácil reprodução. 

É considerado uma ferramenta pré-operatória bastante útil pois fornece informações 

que auxiliam no plano de manejo clínico do paciente, determinando a indicação de 

quimioterapia neoadjuvante como tratamento primário de tumor de mama em 

humanos e evita o tratamento excessivo de tumores de baixo grau (DOLKA et al., 

2018).  

Como desvantagem desse sistema de graduação, amostras citopatológicas 

que apresentam pleomorfismo nuclear leve e a não coesão nuclear, podem 

apresentar discrepâncias durante a graduação. Além disso, índice mitótico não é 

considerado nesse sistema (KUPPUSAMY et al., 2019). 

Dolka e colaboradores (2018) foram os primeiros pesquisadores a aplicarem 

o sistema de graduação de Robinson (1994) em citopatologias mamárias de 

cadelas. Estes autores avaliaram os mesmos critérios citopatológicos, contudo, 

adaptaram a técnica pois as análises foram realizadas em lâminas coradas com 

Giemsa, enquanto no original, as amostras citopatológicas são coradas com a 

coloração de Papanicolau.  

 

2.6. Avaliação estatística nos diagnósticos de tumores mamários 

Para avaliar testes diagnósticos, utiliza-se da estatística para estimar as 

probabilidades de obter um resultado positivo dentro de uma população que não tem 

a doença e as probabilidades de obter um resultado negativo em uma população 

que pode ter a doença (VIEIRA, 2018).  

 

2.6.1. Terminologia  

A revisão de alguns termos estatísticos se faz necessária para melhor 

compreensão dos resultados obtidos em nosso trabalho. Dessa forma serão 

apresentados a seguir algumas definições apresentadas por Vieira (2018) para 

melhor descrever alguns termos utilizados ao longo desse trabalho. 
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2.6.1.1. Verdadeiro Positivo (VP) 

Quando, a partir do teste diagnóstico, é possível identificar a doença em 

quem realmente apresenta a doença.  

 

2.6.1.2. Falso Negativo (FN) 

Quando o teste diagnóstico não detecta a doença em quem tem a doença.  

 

2.6.1.3. Verdadeiro Negativo (VN) 

Quando o teste diagnóstico não detecta a doença em quem não tem a 

doença.  

 

2.6.1.4. Falso Positivo (FP) 

Quando o teste diagnóstico detecta a doença em quem não tem a doença.  

 

2.6.1.5. Sensibilidade (S) 

A sensibilidade é a habilidade de identificar os positivos entre todos os 

indivíduos avaliados, ou seja, é a proporção de verdadeiros positivos no total de 

pessoas com a doença. Encontra-se o valor de sensibilidade a partir da equação:    

S = VP / n1, onde n1 = VP + FN.  

 

2.6.1.6. Especificidade (E) 

A especificidade consiste na habilidade de identificar os negativos entre 

todos os indivíduos avaliados, ou seja, é a proporção de verdadeiros negativos no 

total de pessoas sem a doença. O valor de especificidade é descoberto a partir da 

seguinte fórmula: E = VN / n2, onde n2 = VN + FP. 
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2.6.1.7. Valor Preditivo Positivo (VPP) 

É a proporção de resultados positivos corretos no total de resultados 

positivos, ou seja, indica a probabilidade de todos aqueles identificados como 

positivos, serem realmente positivos. Define-se o valor preditivo positivo através da 

equação: VPP = VP / (VP + FP).   

 

 

2.6.1.8. Valor Preditivo Negativo (VPN) 

É a proporção de resultados negativos corretos no total de resultados 

negativos, ou seja, indica a probabilidade de todos os que foram identificados como 

negativos serem realmente negativos. Encontra-se o valor preditivo negativo 

seguindo a fórmula: VPN = VN / (VN + FN). 

 

2.6.1.9. Acurácia (A)  

Consiste na proporção dos resultados corretos (tanto positivos quanto 

negativos) na população amostral, ou seja, informa o quanto um valor é correto e 

isento de erros. O valor da acurácia é obtido através da fórmula: A = (VP + VN) / (VP 

+ FP + FN + VN).Avalia-se a acurácia através do grau de concordância com o Índice 

Kappa, O Índice ou Coeficiente Kappa é definido como um teste estatístico que 

avalia o nível de concordância ou reprodutibilidade entre dois conjuntos de dados, 

sua escala de concordância equivale a:insignificante (Índice Kappa < 0,00), fraca 

(Índice Kappa = 0,00 – 0,20), razoável ( Índice Kappa = 0,21 – 0,40), regular (Índice 

Kappa = 0,41 -0,60), boa (Índice Kappa = 0,61 – 0,80), ótima (Índice Kappa = 0,81 – 

0,99) e perfeita (Índice Kappa = 1,00).  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo geral  

Avaliar a acurácia entre os diagnósticos citopatológicos e do Sistema de 

graduação de Robinson (1994), comparando-os aos diagnósticos histopatológicos 

de cadelas acometidas com nódulos mamários atendidas no Hospital Universitário 

de Medicina Veterinária Professor Firmino Mársico Filho da UFF (HUVET - UFF) 

durante o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2021.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

3.2.1. Estabelecer as características citopatológicas mais comuns das 

neoplasias mamárias malignas diagnosticadas na citopatologia; 

3.2.2. Avaliar a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e o 

valor preditivo negativo do diagnóstico citopatológico de neoplasias 

mamárias em relação ao diagnóstico histopatológico. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal Fluminense (CEUA – UFF) e obteve aprovação sob o 

protocolo número 7789020222, com o objetivo de garantir a concordância com os 

princípios éticos legais. O Comitê analisou a proposta e concluiu não haver 

necessidade de avaliação da CEUA, pois o material utilizado no projeto é oriundo do 

arquivo do Laboratório Clínico Veterinário do Hospital Universitário de Medicina 

Veterinária Professor Firmino Mársico Filho (HUVET), portanto provenientes de 

animais atendidos no HUVET. Dessa forma o processo foi arquivado. 

 

4.2. Levantamento e Critérios de Seleção das Amostras 

 

Todas as amostras avaliadas foram coletadas de cadelas que apresentavam 

nodulações em glândula mamária e foram atendidas no HUVET durante o período 

de janeiro de 2016 até dezembro de 2021. As lâminas de microscopia com as 

amostras estavam armazenadas no Laboratório Clínico Veterinário do HUVET. Para 

a seleção do material citopatológico que seria avaliado, as amostras deveriam 

cumprir os seguintes critérios de inclusão:  

 

a) seguir os mesmos protocolos de coleta dos nódulos e coloração das 

lâminas;  

b) possuir resultado do exame histopatológico referente ao nódulo que foi 

coletado para o exame citopatológico; 

c) apresentar celularidade e qualidade adequadas nas lâminas destinadas ao 

exame citopatológico. 

 

Desta forma, caso o material apresentasse um ou mais dos critérios 

descritos a seguir, este seria excluído do estudo:  

 

a) Celularidade baixa ou ausência de celularidade;  

b) Coloração insuficiente ou desbotada;  
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c) Má distribuição do material sobre a lâmina; 

d) Lâminas não identificadas corretamente ou quebradas;  

e) Exame histopatológico não realizado. 

 

4.3.  Coleta e Coloração das Amostras Citopatológicas 

 

4.3.1. Coleta  

Todas as amostras utilizadas nesse estudo foram coletadas pelas técnicas 

de Punção por agulha fina (PAF) ou de Punção aspirativa por agulha fina (PAAF). 

Na PAF, a coleta ocorreu por meio de capilaridade utilizando apenas uma agulha. Já 

na PAAF, a agulha era acoplada a seringa, então introduzida na lesão, onde aplicou-

se um vácuo que facilitou a obtenção do material. Em ambas as técnicas se insere 

na lesão nodular uma agulha hipodérmica 22G 1 (25x7mm), acoplada ou não a uma 

seringa de plástico de 5mL e realiza-se movimentos de vai e vem em leque para 

obtenção do material. O material coletado foi transferido para uma lâmina de 

microscopia de vidro com auxílio de uma seringa preenchida de ar e em seguida 

uma outra lâmina de vidro era posicionada sobre a amostra e em um movimento 

contínuo, porém firme, o material era espalhando por toda a lâmina (Squash), 

formando uma fina monocamada que permite melhor penetração do corante e 

visualização das células. 

 

4.3.2. Coloração  

O material presente nas lâminas foi imediatamente seco ao ar e fixado em 

metanol absoluto por 5 minutos e em seguida as lâminas foram imersas durante 50 

minutos em uma solução de corante Giemsa (MERCK®), preparado conforme a 

diluição de 1:20 com água destilada. Após esse tempo as lâminas foram retiradas 

dessa solução, lavadas com água corrente e deixadas para secar ao natural. 
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4.4. Armazenamento do material citopatológico, triagem e seleção do 

material a ser avaliado   

 

As lâminas de citopatologia foram armazenadas em envelopes de papel 

identificados com o nome do paciente, número de registro, número do laboratório, 

número de lâminas e data que o material foi coletado. Todo o material recebido 

durante o ano era guardado em caixas de arquivo devidamente identificadas e 

mantidas em local seco e sem umidade. As solicitações referentes a estas lâminas 

também eram guardadas em uma caixa de arquivo, contendo o nome do paciente, 

raça, idade, sexo, número de registro, histórico, número do laboratório, resenha e 

diagnóstico citopatológico. 

Para este trabalho, foram utilizadas as caixas de arquivos referentes aos 

anos de 2016 a 2021. No primeiro momento, foi realizada uma triagem de todo o 

material por meio das requisições de citopatologia, foram selecionadas todas as 

requisições de cadelas que apresentavam nodulações localizadas em cadeia 

mamária e possuíam o diagnóstico de neoplasia mamária. 

Após essa primeira seleção, foram verificados no sistema do hospital: 

DoctorVet© – Sistema de Gestão para Clínicas e Hospitais Veterinários, os 

prontuários dos animais e se estes haviam sido submetidos à mastectomia e se o 

responsável pelo animal autorizou o exame histopatológico das peças cirúrgicas. 

Animais que não apresentavam exame histopatológico foram excluídos do projeto. 

Na terceira etapa, foi averiguado se os nódulos mamários que tiveram 

material coletado para avaliação citopatológica eram os mesmos que possuíam 

avaliação histopatológica. Além disso, uma nova identificação das lâminas 

citopatológicas foi realizada e iniciou-se o registro dos dados, no qual 

correlacionava-se a lâmina de citopatologia com o resultado histopatológico que era 

correspondente. 

 

4.5. Preparo das Amostras Selecionadas  

 

Após a seleção, as lâminas citopatológicas passaram por um processo de 

preparo antes de serem avaliadas. Apesar de armazenadas em local limpo e seco, 

optou-se por limpar todas as lâminas selecionadas para o estudo em Xilol absoluto 

com o objetivo de eliminar impurezas e artefatos (fungo, poeira etc.) no material, 
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além da remoção eventual de presença de óleo de imersão nas lâminas. Para tanto, 

as lâminas foram mergulhadas em recipientes contendo Xilol absoluto durante uma 

hora, depois foram retiradas e enxaguadas em abundância com água corrente, 

seguindo todos os protocolos de biossegurança.  

Além disso, todas as lâminas foram montadas com Entellan® e lamínula 

(24x60mm) a fim de preservar as amostras e melhorar a refringência do material sob 

microscopia óptica. Aguardou-se mais de 24h para que toda a substância selante 

estivesse seca. 

 

4.6. Total de Amostras Avaliadas e Identificação 

 

Após seguir todos os critérios de inclusão e de exclusão no material 

selecionado na triagem inicial, finalizou-se a seleção com 94 cadelas que 

apresentavam 120 nódulos mamários. Destaca-se que algumas delas apresentavam 

mais de um nódulo em região de cadeia mamária que também foram avaliados pela 

citopatologia e pela histopatologia, uma vez que diagnósticos diferentes podem ser 

observados em um mesmo animal devido a heterogeneidade dos tumores mamários 

em cadelas (Simon et al., 2009).   

As lâminas foram identificadas com o ano de coleta, registro do animal e o 

nódulo ao qual pertencia a amostra. Todas as lâminas ganharam uma sequência de 

números que traziam essas informações sem identificar o animal pelo nome. 

 

 

 

 

4.7. Avaliação Citopatológica 

 

A avaliação citopatológica foi realizada por dois patologistas clínicos com 

experiência em citopatologia. Ambos desconheciam o histórico e o diagnóstico 

histopatológico da amostra avaliada. Foi utilizado o microscópio da marca Leica 

DM500, com o sistema de câmera Leica ICC50 HD acoplado. 

A sequência da avaliação citopatológica de cada material em lâmina foi feita 

seguindo a ordem:  
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1 - Objetiva de baixo aumento (10x) para observar qualidade e distribuição 

do material, além da presença de aglomerados celulares e o fundo da lâmina;  

2 - Objetiva de 40x para avaliar características celulares e critérios de 

malignidade. 

3 - Objetiva de grande aumento imersão (100x) utilizada para avaliação dos 

critérios de malignidades presentes na amostra. 

Nesse estudo foram consideradas as seguintes categorias de diagnósticos 

citopatológicos: neoplasia benigna e neoplasia maligna. Esta última foi subdividida 

em carcinoma simples, carcinoma em tumor misto e carcinossarcoma. 

4.7.1. Neoplasia Mamária Benigna  

As neoplasias mamárias benignas são caracterizas pela presença de células 

epiteliais dispostas de forma uniforme e coesa, sem atipia celular. O tecido mamário 

hiperplásico e o adenoma simples mamário possuem características citopatológicas 

semelhantes que impede de distingui-los nesta avaliação, portanto, apesar da 

hiperplasia ser uma lesão não neoplásica, a difícil diferenciação na citopatologia leva 

a ser considerada como uma lesão neoplásica benigna. Além deles, podemos 

considerar o adenoma complexo e o tumor misto benigno como outros diagnósticos 

pertencentes ao grupo de lesões benignas mamárias.  

O diagnóstico foi definido seguindo os critérios propostos por Dolka e 

colaboradores (2018), onde a hiperplasia mamária/adenoma simples caracteriza-se 

pela presença de células epiteliais do tecido mamário sem displasia, geralmente em 

aglomerados, podendo apresentar macrófagos e cristais de colesterol. Já o 

adenoma complexo apresenta-se com as mesmas características, porém podem ser 

observadas células mioepitelias sem alterações displásicas. O tumor misto benigno 

é descrito como contendo células epiteliais podendo apresentar leve atipia, células 

mioepiteliais não displásicas, associadas a presença de matriz mixóide e 

ocasionalmente, osteoclastos podem ser observados. 

4.7.2. Neoplasia Mamária Maligna: Carcinoma Simples  

O diagnóstico de carcinoma simples seguiu a descrição realizada por Dolka 

e outros autores (2018), no qual descrevem como amostras com moderada ou alta 
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celularidade, presença apenas de células epiteliais que podem estar agrupadas ou 

isoladas, apresentando critérios de malignidade (Figura 5). 

Figura 5 - Imagem de amostra citopatológica de tumor mamário compatível com o 
diagnóstico de carcinoma simples. Observa-se a presença de células epiteliais 
dispostas em agrupamento e apresentando formação acinar, com moderada 
anisocitose e anisocariose, cromatina reticulada, nucléolos evidentes e múltiplos. 
Coloração Romanowsky (Aumento 400x).  
 

 

Fonte: Arquivo do LABHUVET. Foto realizada em 20 de julho de 2022.  

 

 

4.7.3. Neoplasia Mamária Maligna: Carcinoma do Tipo Misto  

O diagnóstico do carcinoma do tipo misto é considerado quando há a 

observação de células epiteliais apresentando critérios de malignidade, além da 

presença de células mioepiteliais, matriz mixóide em quantidade variada, como 

observado na figura 6, além da possível visualização de osteoclastos e/ou 

osteoblastos (DOLKA et al., 2018). 
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Figura 6 - Imagem de amostra citopatológica de tumor mamário compatível com o 
diagnóstico de carcinoma do tipo misto. Observa-se a presença de células epiteliais (cabeça 
de seta) dispostas em grupos e apresentando critérios de malignidade, como intensa 
anisocitose e anisocariose, além de células mioepiteliais (seta preta) em meio a matriz 
mixóide (seta vermelha). Coloração Romanowsky (Aumento 400x). 

 
Fonte: Arquivo do LABHUVET. Foto realizada em 20 de julho de 2022.  

4.7.4. Neoplasia Mamária Maligna: Carcinossarcoma 

De acordo com Sollano-Gallego e Masserdotti (2016), Allison e Walton 

(2020) os carcinossarcomas são diagnosticados na citopatologia pela presença de 

critérios de malignidade tanto no tecido epitelial quanto no tecido mesenquimal 

presente na amostra. 

4.7.5. Avaliação dos Critérios de Malignidade  

Nas amostras citopatológicas classificadas como neoplasia mamária 

maligna, avaliou-se os seguintes critérios de malignidade: anisocitose, anisocariose, 

pleomofismo celular, macrocariose, aumento da relação núcleo:citoplasma, 

presença de teratonucleolise, aspecto de cromatina, além da presença de células 

bi/multinucleadas e de figuras de mitose. Cada critério foi classificado de acordo com 

a presença e/ou variação (leve, moderado e intenso).  

4.7.5.1. Anisocitose e anisocariose 

Ambos os critérios foram avaliados de acordo com a sua variação de 

tamanho, classificadas em discreta, moderada e intensa 

4.7.5.2. Pleomorfismo celular, macrocariose e aumento da relação 

núcleo:citoplasma 

Classificou-se esses critérios a partir da presença ou ausência no material 

citopatológico avaliado. 
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4.7.5.3. Nucléolos 

Avaliou-se a presença de teratonucleolise, ou seja, alteração na morfologia 

dos nucléolos, identificando-os como: nucléolos em não evidentes, proeminentes e 

múltiplos. Além disso, a variação de tamanho dos nucléolos (anisonucleólise) foi 

classificada em discreta, moderada e intensa nas amostras que apresentavam 

múltiplos nucléolos. 

4.7.5.4. Cromatina  

O aspecto da cromatina nuclear foi classificado em condensada, reticulada e 

grosseira. 

4.7.5.5. Células bi/multinucleadas e figuras de mitose 

Classificou-se esses achados a partir da presença ou ausência de células 

bi/multinucleadas e figuras de mitose. 

4.7.6. Avaliação de outras características citopatológicas 

Nas amostras diagnosticadas como neoplasia mamária maligna, outros 

achados citológicos foram visualizados e classificados, dentre eles: células 

mioepiteliais, matriz mixóide, osteoclastos, osteoblastos e material amorfo 

proteináceo. 

4.7.6.1. Células mioepiteliais e matriz mixóide 

Em tumores diagnosticados na citopatologia como carcinoma do tipo misto, 

era visualizada a presença de células mioepiteliais e matriz mixóide, além disso, 

realizou-se a avaliação da quantidade encontrada em cada material, sendo 

classificadas em quantidade discreta, moderada e intensa.   

4.7.6.2. Osteoclastos e osteoblastos  

Quando visualizados nas amostras citopatológicas de material oriundo de 

glândula mamária, junto com outros achados, corrobora com o diagnóstico de 

carcinoma do tipo misto. Contudo, nem sempre são encontrados, por isso, foram 

classificados como ausente e presente nas amostras diagnosticadas como 

carcinoma do tipo misto (Figura 7). 
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Figura 7. Observa-se a presença de osteoclastos (seta preta) e osteoblastos (seta vermelha) 
em material citopatológico de glândula mamária, compatível com o diagnóstico de carcinoma 
mamário do tipo misto. Coloração Romanowsky (Aumento 1000x).  

 
Fonte: Arquivo do LABHUVET. Foto realizada em 20 de julho de 2022.   

 

 

4.7.6.3. Material amorfo proteináceo 

Material amorfo proteináceo pode ser visualizado em carcinomas mamários, 

em quantidade variável, por isso, quando visualizados, eram classificados em 

quantidade discreta, moderada ou intensa. 

 

4.7.7. Avaliação Citopatológica seguindo o Sistema de Graduação de 

Robinson (1994) 

Após caracterização e classificação das amostras citopatológicas, aquelas 

diagnosticadas como neoplasia mamária maligna (carcinoma simples, carcinoma do 

tipo misto ou carcinossarcoma), foram graduadas seguindo o Sistema de Graduação 

Citopatológica de Robinson (1994) e adaptado por Dolka et al. (2018), com o 

objetivo de avaliar o grau de invasividade das neoplasias pela citopatologia. Foram 

avaliadas as características citológicas estabelecidas pelos autores e utilizadas 

como parâmetros de pontuação conforme consta no quadro 3. 

 

Quadro 3 -Sistema de Graduação Citopatológica de Robinson (1994) 
 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

1 2 3 

 

Apresentação 

Maioria das 

células 

Misto de células 

isoladas e 

Maioria das 

células 
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celular encontram-se 

agrupadas 

agrupamentos 

celulares 

encontram-se 

isoladas 

 

Tamanho nuclear 

1 – 2 vezes 

maior que o 

tamanho de 

uma hemácia 

3 – 4 vezes maior 

que o tamanho 

de uma hemácia 

≥ 5 vezes maior 

que o tamanho 

de uma hemácia 

Uniformidade 

celular 
Monomórfico 

Levemente 

pleomórfico 
Pleomórfico 

Nucléolo 
Ausente ou 

pouco evidente 
Presente 

Anormal ou 

proeminente 

 

Margem nuclear 

 

Lisa 

Levemente 

irregular, com 

presença de 

dobras e 

ranhuras 

Presença de 

fissuras 

Padrão de 

cromatina 
Vesicular Reticulada Grosseira 

FONTE: ROBINSON et al. (1994) 

 

Nesse sistema de graduação o grau 1 corresponde a pontuação entre 6 e 11 

pontos, o grau 2 entre 12 e 14 pontos enquanto o grau 3 é estabelecido entre 15 e 

18 pontos no total. 

 

A apresentação celular foi considerada tanto em relação às células epiteliais 

quanto em relação às mioepiteliais que se encontravam em abundância em 

determinadas amostras, ou seja, nesses casos considerou-se um misto de células 

isoladas e agrupadas (pontuação 2) ou maioria das células isoladas (pontuação 3), 

caso as células mioepiteliais estivessem em maior quantidade do que as células 

epiteliais.  

A avaliação de tamanho nuclear e margem nuclear foi realizada de forma 

individual em cada amostra, sendo considerada o que era observado na maioria das 

células.  

Amostras citopatológicas em que foram observadas a presença de 

pleomorfismo celular, foram classificadas como pleomórficas (pontuação 3). Na 
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categoria de uniformidade celular, as demais amostras foram avaliadas 

individualmente para determinar se apresentavam como monomórficas (pontuação 

1) ou levemente pleomórficas (pontuação 2). 

Os nucléolos foram avaliados na determinação dos critérios de malignidade. 

Amostras citopatológicas que apresentavam nucléolo único, porém gigante ou 

múltiplos nucléolos (independente da variação de tamanho) foram considerados 

como nucléolos anormal / proeminente (pontuação 3) na graduação. O mesmo 

ocorreu com a avaliação da cromatina; as amostras citopatológicas que 

apresentavam cromatina condensada receberam pontuação 1, as que apresentavam 

cromatina reticulada, pontuação 2 e as com cromatina grosseira, pontuação 3.  

 

4.8.  Avaliação Histopatológica  

Os resultados histopatológicos foram classificados e graduados conforme o 

consenso definido por Cassali e colaboradores (2020). Assim, foram avaliados a 

sensibilidade, valor preditivo positivo, especificidade, valor preditivo negativo e a 

acurácia entre os exames histopatógicos e citopatológicos, analisando tanto a 

classificação quanto a graduação dos tumores mamários em cadelas.   

 

4.9.  Análise Estatística  

A comparação dos resultados encontrados de acordo com o tipo e com o 

grau da neoplasia foi realizada entre a histopatologia, considerada padrão ouro ou 

método de referência, e a citopatologia. No diagnóstico histopatológico as 

neoplasias foram classificadas em quatro tipos (neoplasias benignas, carcinoma 

simples, carcinoma do tipo misto e carcinossarcoma) e três graus (I, II e III). Para 

fins de comparação de resultados, a classificação dos resultados dos exames 

realizados utilizando o método citológico foram os mesmos para o método 

histológico. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

(VPP), valor preditivo negativo (VPN) e índice de concordância (índice Kappa) e os 

respectivos intervalos de confiança para 95% foram estimados de acordo com 

Henke et al. (1997). 
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Todos os animais avaliados nesse estudo apresentavam lesão em glândula 

mamária, portanto, não eram saudáveis. Desse modo, as análises estatísticas entre 

a histopatologia (exame padrão ouro) e a citopatologia, tanto de acordo com o tipo 

quanto com o grau, foram realizadas a partir da comparação de um determinado 

grupo em relação aos demais diagnósticos, como elucidado nas tabelas 1 e 2. 

 
 
 
 
Tabela 1 – Avaliação de parâmetros entre o exame histopatológico (referência) e o exame 
citopatológico para diagnóstico de neoplasia mamária em caninos de acordo com o 
diagnóstico: 

 

Comparação 

Diagnóstico  

Neoplasia 

Benigna 

Carcinoma 

Simples 

Carcinoma 

do tipo Misto 
Carcinossarcoma 

1 POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

2 NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO 

3 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 

4 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

 

Tabela 2 - Avaliação de parâmetros entre o exame histopatológico (referência) e o exame 
citopatológico para diagnóstico de neoplasia mamária em caninos de acordo com a 
graduação: 

Comparação 
Graduação 

I II III 

1 POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO 

2 NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 

3 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

 

Além disso, utilizou-se estatística descritiva para avaliar o total de resultados 

encontrados dentro dos quatro diagnósticos avaliados nesse estudo (neoplasias 

benignas, carcinoma simples, carcinoma do tipo misto e carcinossarcoma), para 

análise das características citopatológicas mais comuns encontradas em tumores 

malignos e para avaliar o total de resultados obtidos em cada grau do sistema de 

graduação. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Diagnóstico Citopatológico das Neoplasias Mamárias  

Este trabalho avaliou 120 amostras citopatológicas de nódulos mamários 

presentes em 94 cadelas atendidas no HUVET – UFF durante o período de janeiro 

de 2016 a dezembro de 2021. Dentre os resultados citopatológicos obtidos, apenas 

uma neoplasia benigna foi diagnosticada, enquanto 119 nódulos foram 

diagnosticados como neoplasia maligna. Na avaliação histopatológica nove nódulos 

foram diagnosticados como neoplasias benignas e 111 como neoplasias malignas 

(Tabelas 3 e 4). 

O nódulo diagnosticado pela citopatologia como sendo neoplasia benigna foi 

classificado como adenoma complexo, pois apresentava quantidade moderada de 

células epiteliais, dispostas uniformemente e sem atipias consideráveis, além da 

presença de células mioepiteliais (Tabela 3). 

Os diagnósticos histopatológicos de lesões mamárias benignas (não 

neoplásicas e neoplásicas benignas) encontrados neste trabalho foram: Hiperplasia 

lobular mamária (adenose), hiperplasia ductal atípica, adenoma tubular simples e 

tumor mamário misto benigno. 

 
Tabela 3 - Resultados (em valor absoluto e relativo) cito e histopatológico de lesões não 
neoplásicas e neoplasias benignas a partir de 120 tumores mamárias de cadelas atendidas 
no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021: 

Lesões/Tumor Benigno 
Citopatologia Histopatologia 

n (%) n (%) 

Hiperplasia/adenoma mamário 0 (0) 5 (55,56) 

Adenoma complexo 1 (100) 0 (0) 

Tumor Misto Benigno 0 (0) 4 (44,44) 

TOTAL 1 (100) 9 (100) 

 

Em relação aos diagnósticos envolvendo as neoplasias malignas, 119 

nódulos foram diagnosticados citopatologicamente como carcinoma: sendo 
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classificados em carcinoma simples (42,86%) e carcinoma do tipo misto (57,14%), 

como visualizado na tabela 4. 

Tabela 4 - Resultados (em valor absoluto e relativo) cito e histopatológico de neoplasias 
malignas a partir de 120 lesões mamárias de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 
2016 a dezembro de 2021: 

Neoplasia maligna 
Citopatologia Histopatologia 

n (%) n (%) 

Carcinoma Simples 51 (42,86)  31 (27,93) 

Carcinoma do Tipo Misto 68 (57,14) 71 (63,96) 

Carcinossarcoma 0 (0)  9 (8,11) 

TOTAL 119 (100) 111 (100) 

 

Para comparar os diagnósticos de carcinoma simples encontrados na 

citopatologia com os achados histopatológicos, foi necessário considerar quais 

diagnósticos histopatológicos correspondem ao carcinoma simples determinado pela 

citopatologia.  

Os diagnósticos histopatológicos de carcinoma in situ; carcinoma papilífero; 

carcinoma tubular; carcinoma sólido; tipos especiais de carcinoma como carcinoma 

micropapilífero, carcinoma lobular pleomórfico e carcinoma secretório equivalem ao 

diagnóstico de carcinoma simples pela citopatologia, pois de acordo com a descrição 

histopatológica de cada tumor, a principal proliferação celular ocorre nas células 

epiteliais com nenhum ou pouco comprometimento das células mioepiteliais 

(CASSALI et al., 2014 , 2020). 

Na tabela 5 são apresentados os resultados quantitativos dos diagnósticos 

histopatológicos de tumores malignos dos 31 nódulos (tabela 4) que foram 

relacionados ao diagnóstico de carcinoma na histopatologia e são considerados 

diagnósticos de carcinoma simples na citopatologia.  

Tabela 5 - Valor total e relativo (%) dos diagnósticos histopatológicos de neoplasias 
malignas que são equivalentes ao diagnóstico de carcinoma simples na citopatologia a partir 
de 120 nódulos mamários de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro 
de 2021: 

Diagnósticos n (%) 

Carcinoma papilífero 18 (58,1) 



49 
 

Carcinoma tubular 6 (19,35) 

Carcinoma sólido 4 (12,90) 

Carcinoma micropapilífero 2 (6,45) 

Carcinoma lobular pleomórfico 1 (3,20) 

TOTAL 31 (100) 

 

As lâminas destinadas à avaliação citopatológica que apresentavam células 

epiteliais com critério de malignidade, presença de células mioepiteliais e matriz 

mixóide, podendo ter a presença de osteoclastos e/ou osteoblastos, foram 

diagnosticados como carcinoma do tipo misto (Tabela 4). 

 

5.2.  Análise entre os Resultados Citopatológicos e Histopatológicos  

Os diagnósticos citopatológicos e histopatológicos foram avaliados conforme 

a acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo 

negativo em relação a cada grupo de diagnóstico determinado na citopatologia: 

neoplasias benignas, carcinoma simples, carcinoma do tipo misto e 

carcinossarcoma.  

5.2.1. Neoplasias Benignas  

Os resultados encontrados para comparação entre os diagnósticos 

citopatológico e histopatológico das neoplasias benignas estão apresentados na 

tabela 6.   

Tabela 6 - Comparação entre os diagnósticos de cito e histopatologia das neoplasias 
benignas em relação ao total dos diagnósticos obtidos a partir de 120 nódulos mamários 
de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021: 

  HISTOPATOLOGIA 

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 

Positivo 0 1 1 

Negativo 9 110 119 

Total 9 111 120 

 

A análise dos resultados revelou que o único diagnóstico citopatológico de 

neoplasia benigna representou um falso positivo. Os valores calculados de 
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sensibilidade, valor preditivo positivo, especificidade, valor preditivo negativo e 

acurácia em relação ao diagnóstico das neoplasias benignas na cito e histopatologia 

estão apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Valores relativos (%) referentes a sensibilidade, VPP, especificidade, VPN e 
acurácia dos resultados obtidos ao comparar os diagnósticos cito e histopatológicos das 
neoplasias benignas: 

Sensibilidade VPP Especificidade VPN Acurácia 

0 0 99,1% 92,4% 91,7% 

 

5.2.2. Neoplasias Mamárias Malignas: Carcinoma Simples 

Os resultados encontrados para comparação entre os diagnósticos 

citopatológico e histopatológico do carcinoma simples estão apresentados na tabela 

8. 

Tabela 8 - Comparação entre os diagnósticos de cito e histopatologia de carcinoma simples 
em relação ao total dos diagnósticos obtidos a partir de 120 nódulos mamários de cadelas 
atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021: 

  HISTOPATOLOGIA  

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 
Positivo 23 28 51 

Negativo 8 61 69 

 Total 31 89 120 

 

Dentre os carcinomas simples diagnosticado pela citopatologia, 23 

diagnósticos foram verdadeiros positivos, enquanto 61 deles foram verdadeiros 

negativos. Na tabela 9 encontram-se os resultados da avaliação de sensibilidade, 

VPP, especificidade, VPN e acurácia desta categoria.  

Tabela 9 - Valores relativos (%) referentes a sensibilidade, valor preditivo positivo (VPP), 
especificidade, valor preditivo negativo (VPN) e acurácia dos resultados obtidos ao 
comparar os diagnósticos cito e histopatológicos de carcinoma simples: 

Sensibilidade VPP Especificidade VPN Acurácia 

74,2% 45,1% 68,5% 88,4% 70,0% 
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5.2.3. Neoplasias Mamárias Malignas: Carcinoma do Tipo Misto  

Os resultados encontrados quando comparado os diagnósticos 

citopatológico e histopatológico do carcinoma do tipo misto estão apresentados na 

tabela 10. 

Tabela 10: Comparação entre os diagnósticos de cito e histopatologia de carcinoma do tipo 
misto em relação ao total dos diagnósticos obtidos a partir de 120 nódulos mamários de 
cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021: 

  HISTOPATOLOGIA  

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 
Positivo 52 16 68 

Negativo 19 33 52 

 Total 71 49 120 

 

A análise desses dados revelou que o diagnóstico citopatológico de 

carcinoma mamário do tipo misto apresentou o maior resultado de verdadeiros 

positivos (52), sendo apenas 16 falso positivos, enquanto 33 foram verdadeiros 

negativos e apenas 19 foram falsos negativo.  

Os valores de sensibilidade, valor preditivo positivo, especificidade, valor 

preditivo negativo e acurácia em relação ao diagnóstico dos tumores mamários do 

tipo misto na cito e histopatologia estão apresentados na tabela 11. 

Tabela 11 - Valores relativos (%) referentes a sensibilidade, valor preditivo positivo (VPP), 
especificidade, valor preditivo negativo (VPN) e acurácia dos resultados obtidos ao 
comparar os diagnósticos cito e histopatológicos de carcinoma do tipo misto: 

Sensibilidade VPP Especificidade VPN Acurácia 

73,2% 76,5% 67,3% 63,5% 70,8% 

 

5.2.4. Neoplasias Mamárias Malignas: Carcinossarcoma 

O carcinossarcoma não foi diagnosticado na avaliação citopatológica, 

entretanto, na histopatologia foram realizados nove diagnósticos dessa neoplasia. 

Na tabela 12 e 13 estão descritos os resultados e os valores referentes a 

sensibilidade, VPP, especificidade, VPN e acurácia.  
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Tabela 12 - Comparação entre os diagnósticos de cito e histopatologia de carcinossarcoma 
em relação ao total dos diagnósticos obtidos a partir de 120 nódulos mamários de cadelas 
atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021: 

  HISTOPATOLOGIA  

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 
Positivo 0 0 0 

Negativo 9 111 120 

 Total 9 111 120 

 

Tabela 13 - Valores relativos (%) referentes a sensibilidade, VPP, especificidade, VPN e 
acurácia dos resultados obtidos ao comparar os diagnósticos cito e histopatológicos de 
carcinossarcoma: 

Sensibilidade VPP Especificidade VPN Acurácia 

0% 0% 100% 92,5% 92,5% 

 

5.2.5. Comparação Estatística entre os Diagnósticos Citopatológicos 

Na tabela 14, apresenta-se todos os valores referentes a sensibilidade, valor 

preditivo positivo, especificidade, valor preditivo negativo e acurácia dos quatro 

diagnósticos citopatológicos avaliados neste trabalho.  

 

Tabela 14 - Comparação dos valores em porcentagem referentes a sensibilidade, VPP, 
especificidade, VPN das neoplasias benignas (NB), carcinoma simples (CS), carcinoma do 
tipo misto (CTM) e carcinossarcoma (CCS). Valores com letras diferentes (a,b) apresentam 
diferença significativa (p≤0,05) quando comparados: 

Parâmetro NB CS CTM CCS 

Sensibilidade 0 
74,2ª  

(58,8 – 89,6) 

73,2ª  

(62,9 – 83,5) 
0 

VPP 0 
45,1ª 

(31,4-58,8) 

76,5ª 

(66,4-86,6) 
0 

Especificidade 
99,1ª 

(97,3 – 100,9) 

68,5b 

(58,6-78,2) 

67,3b 

(54,2-80,5) 

100ª 

(100-100) 

VPN 
92,4ª 

(87,7 – 97,2) 

88,4ª 

(80,9-96,0) 

63,5b 

(50,4-76,5) 

92,5ª 

(87,8-97,2) 

Acurácia 
       92,7ª  

 (86,7 – 96,6) 

70,0b 

(61,8-78,2) 

70,8b 

(62,7-79,0) 

92,5ª 

(87,8-97,2) 
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5.3. Avaliação das Características Citológicas  

A partir dos diagnósticos das neoplasias mamárias malignas na 

citopatologia, avaliou-se as principais características citológicas encontradas com o 

objetivo de determinar a frequência dessas características nos carcinomas 

mamários.  

Avaliou-se a presença das seguintes características citológicas:  

pleomorfismo celular; macrocariose; aumento da relação núcleo:citoplasma; 

presença de células bi e/ou multinucleadas, figuras de mitose e células oriundas do 

tecido ósseo (osteoclasto e/ou osteoblasto); anisocitose; anisocariose; 

anisonucleólise; presença de células mioepiteliais, matriz mixoide e material amorfo 

(tabela 15). Além da presença e alteração em número dos nucléolos e aspecto de 

cromatina (tabela 16) 

Tabela 15 – Valor absoluto (n) e relativo (%) das principais características citológicas 
encontradas em neoplasias mamárias malignas em cadelas: 

CARACTERÍSTICAS 

CITOLÓGICAS  

AUSÊNCIA PRESENÇA TOTAL 

n (%) n (%) n (%) 

Pleomorfismo 92 (77,31) 27 (22,69) 119 (100) 

Macrocariose 91 (76,74) 28 (23,26) 119 (100) 

Aumento da Relação 

Núcleo:Citoplasma 
109 (91,60) 10 (8,4) 

119 (100) 

Células Bi/Multinucleadas 44 (36,97) 75 (63,03) 119 (100) 

Figuras de Mitose 119 (100) 0 (0)  119 (100) 

Osteoclastos/Osteoblastos 98 (82,35) 21 (17,65) 119 (100)  

 AUS DIS MOD INT TOTAL 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Anisocitose  - 
14 

(11,76) 

61 

(51,26) 

44 

(36,98) 

119 

(100) 

Anisocariose - 
13  

(10,92) 

62  

(52,10) 

44 

(36,98) 

119 

(100) 

Anisonucleólise 
55  

(46,22) 

39 

(32,77) 

20 

(16,80) 

5 

(4,21)  

119 

(100) 

Células Mioepiteliais  54 24 28 13 119 
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(45,38) (20,17) (23,53) (10,92) (100) 

Matriz Mixoide 
44 

(36,97) 

39 

(32,77) 

31 

(26,06) 

5 

(4,20) 

119 

(100) 

Material Amorfo Proteináceo 
79 

(66,39) 

9 

(7,56) 

9 

(7,56) 

22 

(18,49) 

119 

(100) 

Ausente (AUS), discreto (DIS), moderado (MOD), intenso (INT) 

 

Tabela 16 - Valor absoluto (n) e relativo (%) da presença de teratonucleolise e alteração no 
padrão de cromatina em neoplasias mamários malignas: 

CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS  

Nucléolos TOTAL Cromatina TOTAL 

                      n, % n, %                          n, % n, % 

Não 

Evidente 

10  

(8,40) 

119  

(100) 
Condensada 

11 

(9,24) 

119  

(100) 

Proeminente 
44 

(36,98) 

119  

(100) 
Reticulada  

78 

(65,55) 

119  

(100) 

Múltiplos 
65 

(54,62) 

119  

(100) 
Grosseira  

30 

(25,21) 

119  

(100) 

 

 

5.4.  Graduação citopatológica de Robinson aplicada nas neoplasias 

mamárias malignas 

A avaliação da graduação citopatológica de Robinson foi realizada em todos 

os diagnósticos de carcinoma simples (n = 51) e carcinoma do tipo misto (n= 68) na 

citopatologia. Entretanto, a comparação com a graduação histopatológica ocorreu 

apenas nos casos em que o diagnóstico histopatológico era referente a uma 

neoplasia maligna e apresentava graduação histopatológica (n= 107). Ao todo, a 

graduação citopatológica foi realizada em 107 amostras das 120 avaliadas no total. 

Na graduação citopatológica, 49,53% das amostras diagnosticadas como 

neoplasia mamária maligna receberam graduação I, 47,67% das amostras foram 

consideradas como grau II e apenas 2,80% foram graduadas como grau III, 

conforme apresentado na tabela 17. 
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Tabela 17 - Valor absoluto (n) e relativo (%) das graduações I, II e III realizadas na cito e 
histopatologia em 107 nódulos mamários de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 
2016 a dezembro de 2021. 

Graduação 
Citopatologia Histopatologia 

n (%) n (%) 

Grau I  53 (49,53) 50 (46,72) 

Grau II 51 (47,67) 46 (42,99) 

Grau III 3 (2,80) 11 (10,29) 

TOTAL  107 (100) 107 (100) 

 

5.4.1.  Comparação entre as graduações citopatológicas e histopatológicas  

Os resultados da comparação entre as graduações (Graus I, II e III) na cito e 

histopatologia dos animais do estudo diagnosticados com neoplasias mamárias 

malignas estão apresentados nas tabelas 18, 19 e 20.  

Tabela 18: Comparação entre a graduação I de cito e histopatologia das neoplasias 
malignas em relação ao total dos diagnósticos com graduação obtidos em 107 nódulos 
mamários de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. 

  HISTOPATOLOGIA  

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 
Positivo 38 15 53 

Negativo 12 42 54  

 Total 50 57 107 

 

Tabela 19: Comparação entre a graduação II de cito e histopatologia de neoplasias 
malignas em relação ao total dos diagnósticos com graduação obtidos em 107 nódulos 
mamários de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. 

  HISTOPATOLOGIA  

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 
Positivo 31 20 51 

Negativo 15 41 56 

 Total 46 61 107 
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Tabela 20: Comparação entre a graduação III de cito e histopatologia de neoplasias 
malignas em relação ao total dos diagnósticos com graduação obtidos em 107 nódulos 
mamários de cadelas atendidas no HUVET de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. 

  HISTOPATOLOGIA  

  Positivo Negativo Total 

CITOPATOLOGIA 
Positivo 2 1 3 

Negativo 9 95 104 

 Total 11 96 107 

 

Os valores referentes a sensibilidade, VPP, especificidade, VPN e acurácia 

podem ser visualizados na tabela 21.  

Tabela 21: Valores relativos (%) referentes a sensibilidade, valor preditivo positivo, 
especificidade, valor preditivo negativoe acurácia dos resultados obtidos ao comparar os 
diagnósticos cito e histopatológicos para as graduações I, II e III.  

GRAU Sensibilidade VPP Especificidade VPN Acurácia 

I 76,0% 71,7% 73,7% 77,8% 74,8% 

II 67,4% 60,8% 67,2% 73,2% 67,3% 

III 18,2% 66,7% 99,0% 91,3% 90,7% 

 

 
5.4.1.1. Comparação estatística entre os graus aplicados na 

citopatologia 
 

Na tabela 22, apresenta-se todos os valores de sensibilidade, valor preditivo 

positivo, especificidade, valor preditivo negativo e acurácia das três graduações 

citopatológicas avaliadas neste trabalho.  

 

Tabela 22 - Comparação dos valores relativos referentes a sensibilidade, VPP, 
especificidade, VPN dos graus I, II e III. Valores com letras diferentes (a,b) apresentam 
diferença significativa (p≤0,05) quando comparados. 

Parâmetro Grau I Grau II Grau III 

Sensibilidade 
76,0a 

 (64,2-87,8) 

67,4a  

 (53,8-80,9) 

18,2b 

 (0,0-41,0) 

VPP 
71,7a  

(59,6-83,8) 

60,8a  

(47,4-74,2) 

66,7a 

(13,3-120,0) 
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Especificidade 
73,7a 

(62,3-85,1) 

67,2ª 

 (55,4-79,0) 

99,0b 

 (96,9-100,0) 

VPN 
77,8a  

(66,7-88,9) 

73,2ª 

(61,6-84,8) 

91,3 b 

(85,9-96,7) 

Acurácia 
74,8ª 

(66,5-83,0) 

67,3ª 

 (58,4-76,2) 

90,7b  

(85,1-96,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

6. DISCUSSÃO  

 

A citopatologia pode ser tanto um exame de triagem quanto de diagnóstico 

de neoplasias mamárias, da mesma forma que ocorre na medicina humana, 

apresentando o baixo custo e facilidade de realização como as principais vantagens 

(KUPPUSAMY et al., 2019).  

Durante a elaboração deste trabalho, observou-se o aumento da solicitação 

de exames citopatológicos e histopatológicos mamários em cadelas ao longo dos 

anos analisados, com exceção do ano de 2020 pois devido a Pandemia de SARS-

CoV-2, os serviços veterinários do HUVET foram suspensos durante sete meses 

(março – outubro). Assim, percebe-se o aumento da procura por atendimento 

veterinário na Instituição tendo como uma das queixas, a presença de nódulos em 

glândula mamária.  

A elevação no número de casos corrobora com Gruntzig et al. (2015), no 

qualas neoplasias mamárias em cadelas apresentam-se como a segunda neoplasia 

mais prevalente nessa espécie, sendo posterior apenas as neoplasias de origem 

cutânea. O aumento da população canina em todo mundo associada com a alta taxa 

de incidência em cadelas acometidas com neoplasias mamárias leva a perceber o 

impacto que o câncer de mama tem na saúde animal, necessitando de avanços no 

diagnóstico, alternativas terapêuticas, além de infraestruturas próprias para 

tratamento (SALAS et al., 2015).  

Em estudo retrospectivo realizado por Filho e colaboradores (2010), 

observou-se o aumento de casos de cadelas apresentando nódulos em região de 

mama, os autores avaliaram 1.304 exames histopatológicos realizados durante os 

anos de 1990 a 2008, contudo, 873 (67%) dos exames foram recebidos durante os 

anos de 2004 a 2008, demonstrando o aumento da prevalência nos últimos anos.  

 

6.1.  Diagnóstico citopatológico das neoplasias mamárias  

No presente estudo, 120 nódulos mamários foram diagnosticados com 

neoplasia mamária através do exame citopatológico e histopatológico. Dentre os 

diagnósticos obtidos na citopatologia apenas um resultado foi considerado como 
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neoplasia mamária benigna, recebendo o diagnóstico de adenoma complexo. 

Enquanto 119 nódulos mamários receberam o diagnóstico de neoplasia mamária 

maligna e foram classificados como carcinoma simples ou carcinoma do tipo misto.  

Neoplasias mamárias malignas representam 50 – 60% dos diagnósticos das 

neoplasias mamárias (KASZAK et al.;(2018); GEDON et al. (2021)), o que 

consequentemente resulta em uma menor prevalência de neoplasias mamárias 

benignas.  

Neste trabalho, além da citopatologia diagnosticar apenas um nódulo 

mamário como neoplasia benigna, dentre os resultados histopatológicos, somente 

nove foram diagnosticados como neoplasias benignas, o que demonstra uma baixa 

prevalência no local onde o estudo foi realizado.  

Cassali et al. (2007) avaliaram citopatologicamente cinquenta e três 

amostras e apenas quatro (7,5%) receberam o diagnóstico de adenoma, ao mesmo 

tempo que na avaliação histopatológica ocorreram quatro diagnósticos de neoplasia 

benigna, sendo elas diagnosticadas como adenoma ductal, adenoma tubular e 

adenomioepitelioma.  

Sangha et al. (2011) obtiveram apenas um diagnóstico de adenoma na 

citopatologia em vinte e três amostras avaliadas, enquanto na histopatologia, três 

neoplasias benignas foram diagnosticadas, sendo dois adenomas e um tumor misto 

benigno.  

Dolka e colaboradores (2018) avaliaram setenta e três amostras na 

citopatologia e apenas doze foram diagnosticadas como neoplasias benignas: duas 

como hiperplasia ou adenoma, cinco adenomas complexo e cinco tumores misto 

benigno. Na verificação dos resultados histopatológicos, treze neoplasias foram 

diagnosticadas como benignas: adenoma complexo (oito) e tumor misto benigno 

(cinco), além disso, cinco diagnósticos corresponderam a lesões não neoplásicas, 

sendo classificadas como hiperplasia lobular. 

Em estudo elaborado por Emanuelli et al. (2020) a partir da avaliação de 

cento e um nódulos mamários, a citopatologia diagnosticou apenas dois adenomas 

complexos e três tumores mistos benignos, sendo que estes resultados 

corroboraram com os achados histopatológicos e apenas um caso de tumor misto 
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benigno foi diagnosticado erroneamente na citopatologia mas confirmado na 

histopatologia.  

É possível constatar que os dados apresentados por Cassali et al. (2007), 

Sangha et al. (2010), Dolka et al. (2018) e Emanuelli et al. (2020) em relação aos 

achados das neoplasias benignas acompanham os resultados obtidos neste 

trabalho, pois em todos eles a prevalência de neoplasias benignas foi baixa, tanto na 

identificação citopatológica quanto no diagnóstico final pela histopatologia, 

independentemente do número total de amostras avaliadas.  

Contudo, em estudo realizado por Simon e colaboradores (2009), o 

diagnóstico de neoplasias benignas foi maior do que o de neoplasias malignas. 

Quarenta e três amostras foram avaliadas, sendo que no diagnóstico citopatológico 

24 (56%) foram classificadas como benignas e na histopatologia, 26 foram 

diagnosticadas como neoplasias benignas.  

Salas et al. (2015) realizaram um estudo retrospectivo em cadelas que 

apresentavam tumores mamários entre 2002 e 2012 apenas avaliando resultados 

histopatológicos, e 47,8% dos resultados obtidos corresponderam ao diagnóstico de 

neoplasia benigna, sendo que desse total, 35,9% equivalem ao diagnóstico de tumor 

misto benigno. 

Sorenmo et al. (2011) citam a idade como um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de neoplasias mamárias em cadelas. De acordo com esses 

autores, animais jovens / adultos (até 8 anos) usualmente apresentam maior chance 

de ter neoplasias benignas do que animais idosos, e animais menores de cinco anos 

raramente são acometidos por neoplasias mamárias e quando ocorre, está 

relacionado a exposição de hormônios exógenos. 

Nos estudos relatados por Simon et al. (2009) e Salas et al. (2015) que 

apresentaram maior diagnóstico de neoplasias benignas quando comparadas a 

neoplasias malignas, as idades dos animais não foram consideradas. Contudo, no 

presente estudo, a minoria dos animais apresentou idade inferior a 8 anos. Assim, a 

idade dos pacientes poder ter interferido nesta diferença de resultado entre todos os 

autores citados.  
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Neste estudo, dos 119 nódulos mamários diagnosticados na citopatologia 

como neoplasia maligna, 51 (42,86%) foram classificados como carcinoma simples e 

68 (57,14%) como carcinoma do tipo misto. Enquanto na histopatologia, 

diagnosticou-se 111 nódulos mamários como neoplasia maligna, sendo 31 (27,93%) 

como carcinoma simples, que incluiu os seguintes diagnósticos: carcinoma 

papilífero, carcinoma tubular, carcinoma sólido, carcinoma micropapilífero e 

carcinoma lobular pleomórfico; 71(63,96%) como carcinoma do tipo misto e nove 

(8,11%) como carcinossarcoma.  

Comparou-se os resultados encontrados neste trabalho com os resultados 

obtidos pelos autores já citados.  

No estudo de Cassali et al. (2007), das 53 amostras avaliadas, 20 foram 

classificadas na citopatologia como carcinoma e 16 como carcinoma do tipo misto. 

No diagnóstico histopatológico, o carcinoma do tipo misto representou doze casos, 

enquanto os diagnósticos de carcinoma foram classificados em carcinoma papilar, 

carcinoma micropapilar in situ, carcinoma ductal, carcinoma secretório, além de 

carcinoma apresentando metaplasia, totalizando 33 casos.  

Sangha et al. (2011) apresentaram 16 diagnósticos de neoplasias malignas 

obtidos através da avaliação citopatológica, sendo oito classificados como 

carcinoma e oito como carcinoma do tipo misto. Na avaliação histopatológica, oito 

casos receberam o diagnóstico de carcinoma do tipo misto e apenas quatro como 

carcinoma. 

No trabalho apresentado por Dolka et al. (2018), os autores consideraram a 

classificação citopatológica de neoplasias mamárias malignas: carcinoma simples, 

carcinoma complexo e carcinoma do tipo misto. Dos resultados, 61 tumores foram 

diagnosticados na citopatologia como neoplasias malignas, sendo 28 classificados 

como carcinoma simples, dois como carcinoma complexo e 31 como carcinoma do 

tipo misto. Na avaliação histopatológica, 25 receberam o diagnóstico de carcinoma 

simples, doze de carcinoma complexo, 16 de carcinoma do tipo misto, além de 2 

diagnósticos referentes a neoplasia mesenquimal. 

Emanuelli et al (2020) utilizaram a mesma classificação citopatológica 

utilizada por Dolka e colaboradores (2018), acrescentando apenas o diagnóstico de 

carcinossarcoma na citopatologia. Os autores encontraram os seguintes resultados 



62 
 

dentre as 93 neoplasias malignas diagnosticadas na citopatologia: 52 casos 

classificados como carcinoma simples, 20 casos como carcinoma complexo, 17 

como carcinoma do tipo misto e quatro como carcinossarcoma. Na avaliação 

histopatológica, 40 casos foram diagnosticados como carcinoma simples, 19 como 

carcinoma complexo, 21 como carcinoma do tipo misto e 11 como carcinossarcoma.  

Nota-se que o presente estudo não apresenta a classificação de carcinoma 

complexo durante a avaliação citopatológica. Isso ocorreu porque para a realização 

das comparações entre os resultados de citopatologia e histopatologia para 

determinação da acurácia e dos outros parâmetros estatísticos, era necessário que 

as categorias possuíssem equivalência.  

Os laboratórios de histopatologia que emitiram os laudos histopatológicos 

utilizados neste trabalho seguem o consenso proposto por Cassali et al. (2020), no 

qual o carcinoma complexo não é considerado como um diagnóstico histopatológico, 

ao contrário que ocorre na classificação proposta por Goldschmidt et al. (2011). 

Portanto, não haveria correlação diagnóstica se considerássemos o carcinoma 

complexo como uma das classificações citopatológicas. 

Considerando que as células mioepiteliais e mesenquimais apresentam 

morfologia celular semelhante, o que dificultaria a diferenciação de carcinoma 

complexo e carcinoma do tipo misto pela citopatologia (ALLEN et al., 1986), 

amostras que apresentaram a presença de células em formato fusiforme, 

independentemente da quantidade, além da presença de matriz mixóide e/ou 

osteoclastos e osteoblastos, foram consideradas com o diagnóstico carcinoma do 

tipo misto. 

Apesar da diferença na classificação citopatológica, os resultados 

encontrados mostraram-se semelhantes aos apresentados por Dolka e 

colaboradores (2018), pois o carcinoma do tipo misto apresentou-se prevalente, 

mesmo eles incluindo a classificação de carcinoma complexo, pois apenas duas 

amostras receberam esse diagnóstico. 

Emanuelli e colaboradores (2020) apresentaram maior número de 

diagnóstico de carcinoma simples enquanto o carcinoma do tipo misto foi o tumor 

menos diagnosticado por eles, o que difere dos resultados obtidos nesse estudo e 

por Dolka et al. (2018), onde o carcinoma do tipo misto foi o mais diagnosticado. 
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Outra diferença entre os trabalhos é em relação ao diagnóstico de carcinossarcoma 

pela citopatologia. Enquanto Emanuelli et al. (2020) conseguiram identificar quatro 

diagnósticos de carcinossarcoma na citopatologia, não foi possível obter nenhum 

diagnóstico de carcinossarcoma neste estudo. 

No estudo apresentado por Cassali et al. (2007), os autores encontraram 

uma pequena diferença entre os diagnósticos de carcinoma simples e carcinoma do 

tipo misto, sendo o primeiro numericamente superior. Resultados diferentes foram 

encontrados em nosso trabalho, onde o diagnóstico de carcinoma do tipo misto foi 

superior ao diagnóstico de carcinoma simples. Tal diferença pode estar relacionada 

a discrepância do número total de amostras avaliadas, uma vez que em nosso 

trabalho foram analisadas mais que o dobro de amostras avaliadas por Cassali et al. 

(2007), além disso, o diagnóstico histopatológico de carcinoma do tipo misto no 

presente estudo foi superior aos resultados histopatológicos encontrados por Cassali 

e colaboradores (2017), mostrando que os resultados citopatológicos acompanham 

os resultados histopatológicos.   

 

6.2. Análise comparativa entre os diagnósticos citopatológicos e 

histopatológicos  

As análises estatísticas utilizadas nesse estudo buscaram avaliar o teste 

diagnóstico de citopatologia em relação ao teste considerado padrão ouro para o 

diagnóstico de neoplasias mamárias, a histopatologia. É importante frisar que todos 

os animais pertencentes a esse estudo apresentavam tumores mamários, ou seja, 

não eram saudáveis. Assim, a comparação não é sobre uma população saudável 

versus população não saudável, trata-se de uma comparação entre classificações 

diagnósticas e dessa forma determinar a sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia de um determinado grupo 

diagnóstico em relação aos demais diagnósticos encontrados.  

Portanto, os verdadeiros positivos e verdadeiros negativos equivalem as 

amostras que apresentam correlação diagnóstica entre a cito e histopatologia, os 

falsos negativos e falsos positivos revelaram-se com diagnósticos diferentes entre os 

dois testes diagnósticos utilizados neste trabalho.  
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6.2.1. Neoplasias benignas  

No presente estudo identificou-se apenas um diagnóstico de neoplasia 

benigna, porém, ao correlacioná-lo com o resultado histopatológico, o achado 

mostrou-se como falso positivo. Portanto, não é possível determinar valor de 

sensibilidade e VPP, uma vez que não há verdadeiros positivos. Contudo obteve-se 

uma acurácia de 91,7% que se apresenta em ótima concordância com o índice 

Kappa (0,81 - 0,99), além de valor de especificidade e valor preditivo negativo iguais 

a 99,1% e 92,4%, respectivamente. A elevada especificidade e valor preditivo 

negativo encontrados estão relacionados ao alto diagnóstico de verdadeiros 

negativos identificados na citopatologia.  

A ausência de sensibilidade e valor preditivo positivo nesse estudo mostrou 

que a técnica de citopatologia não se apresenta como um bom método de 

diagnóstico para identificação de neoplasias mamárias benignas, entretanto, a alta 

especificidade associada ao alto valor preditivo negativo indicam que a citopatologia 

é uma ótima técnica de rastreamento para neoplasias mamárias malignas. Enquanto 

a elevada acurácia encontrada indica uma ótima proporção de diagnósticos corretos, 

que neste caso, se aplica aos diagnósticos que não correspondem as neoplasias 

benignas.  

Dolka e colaboradores (2018) avaliaram 63 nódulos mamários, 

diagnosticando doze como neoplasia benigna na citopatologia. Dentre esse 

resultado apenas duas amostras foram identificadas como falso positivo, além disso, 

apresentou uma acurácia de 58,5% no intervalo de confiança de 95%, o que 

equivale a uma concordância regular (0,41 – 0,60) com o Índice Kappa.   

Ao comparar os resultados com Dolka et al. (2018) é possível perceber que 

apesar desses autores avaliarem um menor número de amostras, eles conseguiram 

identificar verdadeiros positivos em relação ao diagnóstico de neoplasias benignas 

na citopatologia. Contudo, apresentaram uma acurácia menor do que a encontrada 

neste estudo, ou seja, identificaram uma proporção regular de diagnósticos corretos 

entre a população amostral. 

Em relação a baixa sensibilidade para identificação de neoplasias benignas 

pela citopatologia demonstrada neste estudo a presença do pleomorfismo celular 

associada a quantidade moderada de anisocitose e anisocariose presente em mais 
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de 50% das amostras avaliadas, podem ter influenciado para o não diagnóstico de 

verdadeiros positivos. Dolka et al. (2018) cita que a presença de pleomorfismo 

celular pode estar presente em lesões benignas, assim, dependendo do grau de 

pleomorfismo, associado com uma distribuição celular irregular da lesão que 

também pode estar presente, o material citopatológico passa apresentar mais 

características de displasia que induzem ao diagnóstico de lesão maligna e 

consequentemente ao diagnóstico errôneo nesses casos.  

6.2.2. Neoplasias mamárias malignas: Carcinoma Simples  

Neste trabalho, 23 nódulos foram identificados como verdadeiros positivos 

em relação ao diagnóstico de carcinoma simples, enquanto 61 foram identificados 

como verdadeiros negativos, ou seja, não receberam o diagnóstico de carcinoma 

simples em nenhum dos dois exames avaliados. Contudo, 28 nódulos foram 

classificados erroneamente como carcinoma simples (falso positivo) e oito nódulos 

foram identificados como falso negativo.  

Esses dados demonstraram uma acurácia de 70%, o que representa uma 

boa concordância (0,61 – 0,80) com o Índice Kappa, ou seja, uma boa proporção de 

resultados corretos, tanto de positivos quanto de negativos. Além disso, apresentou 

uma boa sensibilidade diagnóstica (74,2%), contudo, o valor preditivo positivo 

mostrou-se baixo (45,1%), o que significa que apesar da boa sensibilidade, menos 

de 50% das amostras diagnosticadas como carcinoma simples, possuem a mesma 

correlação diagnóstica com a histopatologia. Essa diferença ocorreu devido a maior 

quantidade de falsos positivos identificados em relação ao verdadeiros positivos.  

A avaliação desta classificação diagnóstica apresentou uma boa 

especificidade (68,5%) e um ótimo valor preditivo negativo (88,4%), o que significa 

que quando a amostra não é diagnosticada como carcinoma simples, ela apresenta 

quase 90% de probabilidade de realmente não ter este diagnóstico na 

histopatologia. O elevado número de amostras verdadeiro negativo correlacionado 

com os falsos negativos, proporcionou o aumento do valor preditivo negativo nesta 

classificação.  

Na detecção de carcinoma simples, Dolka e colaboradores (2018) 

apresentaram uma boa concordância (0,61 – 0,80) com o Índice Kappa com a 

acurácia de 65,9%, além disso, os resultados mostraram-se ótimos em relação a 
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sensibilidade (88%) e especificidade (87,5%) no diagnóstico de carcinoma simples 

pela citopatologia.  

Os ótimos valores de sensibilidade e especificidade demonstrados por Dolka 

et al. (2018) em relação ao diagnóstico de carcinoma simples pela citopatologia, 

estão correlacionados ao maior número de acertos de verdadeiros positivos e 

verdadeiros negativos realizados pelos autores, o que justifica as diferenças entre a 

sensibilidade e especificidade encontrada neste trabalho com os valores relatados 

por Dolka e colaboradores (2018).  

 

6.2.3. Neoplasias mamárias malignas: Carcinoma do Tipo Misto  

O presente estudo identificou 52 verdadeiros positivos em relação ao 

diagnóstico de carcinoma do tipo misto, enquanto 33 amostras foram verificadas 

como verdadeiros negativos. Apenas 16 amostras receberam um diagnóstico de 

falso positivo na citopatologia, enquanto somente 19 foram falso negativos.  

Assim, demonstrou-se uma acurácia de 70,8%, o que representa uma boa 

concordância (0,61 – 0,80) com o Índice Kappa. Esta classificação diagnóstica na 

citopatologia apresentou uma boa sensibilidade (73,2%) e devido ao aumento de 

verdadeiros positivos em relação aos falsos positivos, mostrou-se um bom valor 

preditivo positivo (76,5%), ou seja, há uma probabilidade de mais de 75% dos 

diagnósticos definidos como carcinoma do tipo misto equivalerem a este mesmo 

diagnóstico na histopatologia, indicando a citopatologia como um bom exame 

diagnóstico para esta classificação.  

No nosso trabalho encontrou-se uma boa especificidade (67,3%) 

acompanhada de um bom valor preditivo negativo (63,5%), devido aos falsos 

negativos representarem mais da metade dos verdadeiros negativos. Entretanto, 

percebe-se que o diagnóstico de carcinoma do tipo misto foi o diagnóstico mais 

prevalente neste estudo, tanto nos resultados citopatológicos quanto nos achados 

histopatológicos, o que consequentemente beneficia a probabilidade encontrada no 

valor preditivo positivo, uma vez que a somatória de verdadeiros positivos + falsos 

positivos é maior do que a somatória encontrada entre verdadeiros negativos + 

falsos negativos.  
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Além da classificação das neoplasias malignas mamárias como carcinoma 

simples, Dolka e colaboradores (2018) realizaram também a classificação em 

carcinoma complexo e carcinoma do tipo misto na citopatologia, entretanto, optaram 

por analisar estatisticamente estes dois grupos como sendo apenas um único grupo, 

uma vez que ambos os diagnósticos apresentam componente mioepitelial, assim, 

devido ao baixo número de amostras identificadas como carcinoma complexo, o 

valor representava-se insuficiente para realizar uma avaliação estatística 

significante.  

Foi detectado uma acurácia de 65,9%, que apresenta uma boa concordância 

(0,61 – 0,80) com o índice Kappa, além de uma sensibilidade de 83,3% e uma 

especificidade de 81,4%, o que representam um ótimo resultado para a classificação 

citopatológicade carcinoma do tipo misto (DOLKA et al., 2018).    

Novamente, Dolka et al. (2018) apresentaram um valor de sensibilidade e 

especificidade maior do que os valores obtidos no nosso trabalho. A correlação dos 

resultados cito e histopatológicos obtidos por Dolka et al. (2018) aumentou devido ao 

agrupamento dos resultados de carcinoma complexo e carcinoma do tipo misto. Os 

resultados histopatológicos usados por esses autores, se baseiam na classificação 

histopatológica proposta por Goldschmidt et al. (2011), logo, o carcinoma complexo 

é um dos diagnósticos. Apesar dos autores classificarem apenas duas amostras 

como carcinoma complexo na citopatologia, doze nódulos possuíam o diagnóstico 

de carcinoma complexo na histopatologia. Após reunir os achados citopatológicos de 

carcinoma complexo e carcinoma do tipo misto em um único grupo, aumentou a 

probabilidade de correlação diagnóstica com os resultados histopatológicos. 

Ao comparar os dados obtidos no presente estudo com os resultados de 

Dolka et al. (2018), observa-se que o carcinoma do tipo misto se apresenta como um 

dos diagnósticos mais prevalentes tanto na citopatologia quanto na histopatologia, 

os autores comentam que, apesar das similaridades comportamentais e biológicas, 

o carcinoma do tipo misto é raro em humanos, ao contrário do que se observa em 

caninos.  

Neste trabalho, a classificação de carcinomas do tipo misto apresentou o 

maior número de verdadeiros positivos entre a cito e a histopatologia, contudo, 16 

amostras foram classificadas como carcinoma do tipo misto na citopatologia e 
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apresentavam outro diagnostico na histopatologia (falso positivo), e é importante 

salientar que as amostras contendo células fusiformes, independentemente da 

quantidade, foram classificadas como carcinoma do tipo misto.  

Yildirim; Gurel (2012) consideram que a presença de células fusiformes no 

material citopatológico pode levar a erros na diferenciação dos diagnósticos de 

neoplasias mamárias malignas. Deve-se levar em consideração que há outros 

diagnósticos de neoplasias malignas que apresentam células fusiformes na sua 

composição citopatológica, tais como: adenoma complexo, tumor misto benigno e 

carcinossarcoma. Portanto, a presença de células de aspecto fusiforme não pode 

ser considerada como um achado patognomônico para o diagnóstico de carcinoma 

do tipo misto na citopatologia (DOLKA et al., 2018).  

6.2.4. Neoplasias mamárias malignas: Carcinossarcoma 

Neste estudo, nenhuma amostra citopatológica foi classificada como 

carcinossarcoma. Entretanto, na histopatologia, nove amostras receberam o 

diagnóstico de carcinossarcoma. Diante disso, não foi possível calcular os valores 

de sensibilidade e valor preditivo positivo, pois não houve verdadeiros positivos e 

falsos positivos.  

A acurácia (92,5%) foi calculada e apresentou uma ótima concordância com 

o Índice Kappa (0,81 – 0,99). A especificidade e o valor preditivo negativo foram 

também calculados baseando-se nos achados de verdadeiros negativos e falsos 

negativos, assim, obteve-se 100% de especificidade e 92,5% de valor preditivo 

negativo. Estes resultados indicam que a citopatologia é um ótimo exame de 

rastreamento de neoplasias mamárias malignas, exceto para carcinossarcomas. 

O não diagnóstico de carcinossarcoma pela citopatologia ocorrido nesse 

estudo, corroboram com Gallego e Masserdotti (2016) que citaram a dificuldade do 

diagnóstico de carcinossarcoma pela citopatologia. Segundo esses autores isso se 

deve as limitações que ocorrem durante a coleta do exame, pois dependendo da 

área a ser aspirada, pode-se encontrar mais de um tipo de população celular 

apresentando alterações ou apenas a predominância de um tipo celular, que 

influencia no erro de diagnóstico quando se trata do carcinossarcoma.  
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Emanuelli et al. (2019) conseguiram diagnosticar em 101 amostras, quatro 

carcinossarcomas na citopatologia, sendo três desses resultados verdadeiros 

positivos e apenas um falso positivo, no qual recebeu o diagnóstico histopatológico 

de carcinoma do tipo misto. Os autores não avaliaram a acurácia, sensibilidade, 

valor preditivo positivo, especificidade e valor preditivo negativo do diagnóstico de 

carcinossarcoma em relação aos outros diagnósticos, porém atribuíram o baixo 

diagnóstico citopatológico a ausência ou dificuldade de identificar células 

mesenquimais apresentando critérios de malignidade a semelhança do que ocorreu 

em nosso trabalho.  

No presente estudo, observou-se que apesar da ocorrência do diagnóstico 

histopatológico de carcinossarcoma, a classificação apresentou uma baixa 

frequência, uma vez que apenas nove amostras, dentro de um total de 120 nódulos, 

foram diagnosticadas como carcinossarcoma. Cassali et al. (2014) cita que o 

carcinossarcoma não é um diagnóstico histopatológico comum, o que corrobora com 

os achados desse estudo.  

Portanto, mesmo a citopatologia não demonstrado ser um exame sensível 

para o diagnóstico de carcinossarcoma, o diagnóstico na histopatologia também não 

será frequente, logo, esta ausência de sensibilidade para classificação desta 

categoria não afetará a sensibilidade da citopatologia no diagnóstico de neoplasias 

mamárias malignas no modo geral.  

Cabe ressaltar que, neste estudo, os nove diagnósticos de carcinossarcoma 

obtidos na histopatologia, receberam o diagnóstico de neoplasia maligna pela 

citopatologia, demonstrando a boa sensibilidade da técnica na identificação de 

neoplasias mamárias malignas. Duas amostras foram diagnosticadas como 

carcinoma simples, que pode ser justificado devido a heterogeneidade tecidual da 

neoplasia associada as limitações de coleta da citopatologia, pois a amostra 

avaliada pode não representar todo o tumor (EMANUELLI et al.,2020).  

Além disso, também neste trabalho, sete amostras foram diagnosticadas 

como carcinoma do tipo misto. Uma hipótese para esse erro de diagnóstico é que a 

presença de células fusiformes e/ou elementos de origem mesenquimal em conjunto 

com a não observação de critérios de malignidades nesse tipo de celularidade, não 

induziria pensar na possibilidade do diagnóstico de carcinossarcoma, uma vez que 
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ele é descrito por Sollano-Gallego e Masserdotti (2016), como um tumor que 

apresenta critérios de malignidade nas células epiteliais e mesenquimais.  

6.2.5. Comparação entre os parâmetros estatísticos avaliados 

Apenas o estudo elaborado por Dolka e colaboradores (2018) avaliou a 

acurácia, sensibilidade e especificidade das classificações que podem ser 

encontrados na citopatologia de neoplasias mamárias malignas, são eles: carcinoma 

simples e carcinoma do tipo misto. Os outros trabalhos consultados na literatura 

avaliaram a acurácia, sensibilidade, valor preditivo positivo, especificidade e valor 

preditivo negativo apenas do diagnóstico de tumores malignos mamários pela 

citopatologia. 

Cassali et al. (2007) diagnosticaram 31 amostras na citopatologia como 

sendo neoplasias mamárias malignas, assim, encontrou-se uma acurácia de 

92,86%, o que apresenta uma ótima concordância com o Índice Kappa (0,81 – 0,99), 

uma sensibilidade de 88,57% com valor preditivo positivo de 100% e especificidade 

de 100% com valor preditivo negativo equivalente a 84%. Diagnósticos 

citopatológicos de amostras insuficientes ou inadequadas, foram excluídas o que 

proporcionou o aumento da sensibilidade e especificidade. 

Simon et al. (2009) avaliaram 43 amostras de neoplasias mamárias pela 

citopatologia e os diagnósticos de neoplasia mamária maligna apresentaram 88% de 

sensibilidade, com 94% de valor preditivo positivo, 96% de especificidade e 93% de 

valor preditivo negativo. Ao incluir diagnósticos de amostras inadequadas, ocorreu 

uma diminuição da sensibilidade (83%) e valor preditivo negativo (91%), porém a 

especificidade (97%) e o valor preditivo positivo (94%) continuaram iguais. 

Sontas et al (2012) avaliaram a sensibilidade e a especificidade de 75 

amostras oriundas de citopatologia da glândula mamária, nas quais o diagnóstico de 

neoplasia maligna apresentou 96,5% de acurácia, correspondendo a uma ótima 

concordância com o Índice Kappa (0,81 - 0,99), 96,2% de sensibilidade, 100% de 

valor preditivo positivo, 100% de especificidade e 66,7% de valor preditivo negativo. 

Contudo, quando acrescentaram os diagnósticos provenientes de amostras 

inadequadas (25), ocorreu uma redução da acurácia (63,3%), sensibilidade (60,7%) 

e valor preditivo negativo (15,4%), enquanto não houve diferença significativa na 

especificidade e valor preditivo positivo, ambos permaneceram próximos a 100%. 
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Emanuelli et al. (2020) obtiveram uma acurácia de 99%, 100% de 

sensibilidade com 99% de valor preditivo positivo, 83% de especificidade com 100% 

de valor preditivo negativo entre os diagnósticos de tumores malignos. Amostras 

inadequadas foram excluídas do estudo, portanto não houve avaliação dos mesmos 

parâmetros incluindo esse tipo de amostra como ocorreram nos trabalhos de 

literatura citados anteriormente.  

No nosso estudo, ao avaliar acurácia, sensibilidade, valor preditivo positivo, 

especificidade e valor preditivo negativo de cada classificação citopatológica 

existente para o diagnóstico de neoplasia mamária, observa-se que os dados 

obtidos, em cada categoria de classificação, podem ser interpretados de maneira 

complementar.  

Ou seja, ao apresentar uma ausência de sensibilidade e uma especificidade 

de 99,1% para o diagnóstico de neoplasias benignas, entende-se que a citopatologia 

corresponde a um teste diagnóstico que apresenta uma ótima sensibilidade para o 

diagnóstico de neoplasias malignas. Há uma probabilidade de 92,4% (VPN) do 

diagnóstico não corresponder a neoplasia benigna na histopatologia, portanto, o 

diagnóstico será de neoplasia maligna, pois o animal apresenta algum tipo de lesão 

na região de glândula mamária. Todavia, é importante frisar que, para este trabalho 

não foram selecionadas amostras com diagnóstico de mastocitoma, lipoma ou 

outros tipos de neoplasia não originadas do tecido da glândula mamária, logo, todos 

os resultados estão sendo comparados apenas com a probabilidade de diagnóstico 

de tumores originários nesse tecido. 

Além da avaliação das neoplasias benignas, a boa sensibilidade encontrada 

nos diagnósticos de carcinoma simples e carcinoma do tipo misto, demonstram 

novamente a alta probabilidade do acerto diagnóstico de neoplasias mamárias 

malignas quando comparado com a histopatologia. Assim, percebe-se que os 

resultados obtidos nesse trabalho indicaram que a citopatologia é uma boa 

ferramenta diagnóstica que pode ser usada na triagem e no diagnóstico de 

neoplasias mamárias malignas, da mesma forma que foi demonstrado por Cassali et 

al. (2007), Simon et al. (2009), Sontas et al. (2012) e Emanuelli et al. (2020).  

Ao comparar os valores obtidos de sensibilidade e valor preditivo positivo do 

carcinoma simples e do carcinoma do tipo misto, verificamos que apesar dos valores 



72 
 

de sensibilidade serem similares (74,2% carcinoma simples e 73,2% carcinoma do 

tipo misto), os valores preditivos positivos apresentam-se discrepantes (42,1% 

carcinoma simples e 76,5% carcinoma do tipo misto). Ambas as classificações se 

mostram frequentes no diagnóstico de neoplasias malignas, entretanto, esta 

diferença no VPP indica que a citopatologia apresenta maior sensibilidade e acerto 

diagnóstico quando se refere ao carcinoma do tipo misto.  

Na comparação dos valores encontrados de especificidade e valor preditivo 

negativo, observa-se que o diagnóstico de carcinoma simples apresenta maior 

especificidade mesmo que ambos possuam valores de especificidade semelhantes 

(68,5% para carcinoma simples, 67,3% para carcinoma do tipo misto), no entanto, o 

carcinoma simples apresenta valor preditivo negativo de 88,4% ao mesmo tempo 

que o carcinoma do tipo misto apresenta um VPN de 63,5%, porém os valores 

possuem diferença significativa (p<0,05).  

A boa especificidade encontrada na avaliação do carcinoma simples 

demonstra que houve um aumento equivocado desta classificação na citopatologia, 

enquanto o carcinoma do tipo misto apresenta maior probabilidade de ser o 

verdadeiro diagnóstico, devido a sua boa sensibilidade e alto valor preditivo positivo 

obtidos nas análises estatísticas.   

Algumas limitações da coleta do material para avaliação citopatológica, 

como a punção de material em local inapropriado da lesão, a pequena quantidade 

celular avaliada e a falta de arquitetura tecidual associada a composição 

heterogênea celular tanto do tecido mamário quanto dos tumores mamários, podem 

ser alguns dos fatores que levaram a classificação citopatológica incorreta em 

alguns casos neste trabalho (DOLKA et al., 2018; SONTAS et al., 2012). 

É importante ressaltar que todo o material analisado foi coletado por 

diferentes médicos veterinários ao longo desses seis anos, o que leva a diversos 

erros de coleta e preparação desses materiais, assim, este trabalho se aproxima da 

realidade existente dentro da rotina da clínica veterinária, o que favorece ainda mais 

os resultados obtidos neste trabalho.  
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6.3. Avaliação das características citopatológicas 

O diagnóstico citopatológico de neoplasia é determinado pela celularidade 

observada nas amostras, pela presença de alterações celulares que indicam o 

rápido crescimento do tecido e presença de estruturas ou células que não seriam 

encontradas em caso de material proveniente de um tecido normal. Além disso, as 

características citopatológicas são utilizadas para aplicação dos sistemas de 

graduação (SANGHA et al., 2011).  

No nosso trabalho, os seguintes critérios de malignidade foram avaliados: 

anisocitose, anisocariose, pleomorfismo, macrocariose, aumento da relação 

núcleo:citoplasma, teratonucleolise, alteração de padrão de cromatina, além da 

presença de figuras de mitose e células bi / multinucleadas. Outras características 

citológicas foram observadas, como a presença de elementos provenientes de 

tecido mioepitelial e mesenquimal, ou seja, a presença de células mioepiteliais, 

matriz mixóide, osteoclasto e osteoblastos e a presença de material amorfo 

proteináceo oriundo de tecido secretório, como o tecido epitelial mamário.  

Anisocitose e anisocariose foram os critérios de malignidade observados em 

todas as amostras citopatológicas diagnosticadas como neoplasia mamária maligna. 

A variação de tamanho das células e núcleos foram classificadas como discreta, 

moderada e intensa, e a anisocitose e anisocariose moderada foram as mais 

frequentes entre as amostras avaliadas, 51,26% e 52,10%, respectivamente, 

seguidas pela variação intensa de tamanho celular e nuclear que apresentou uma 

frequência de 36,8% dentre todas as amostras avaliadas.  

A presença de anisocitose e anisocariose em uma variação de tamanho 

discreta em qualquer população celular pode ser considerada como normal. 

Anisocitose e anisocariose moderada a intensa indica atipia celular significante, 

contudo, a interpretação deve considerar o tecido de origem (CIAN; MONTI, 2019).  

Neoplasias oriundas de tecido epitelial, como carcinomas, apresentam maior 

ocorrência destes dois critérios de malignidade (MEINKOTH et al., 2020), o que 

corrobora com os achados desse estudo, pois a 99,16% dos diagnósticos 

citopatológicos realizados foram de neoplasia maligna de origem epitelial (carcinoma 

simples e carcinoma do tipo misto).  
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Múltiplos nucléolos foram observados em 54,62% das amostras analisadas, 

quando identificado a presença de mais de um nucléolo, a anisonucléolise era 

avaliada e classificada em discreta, moderada e intensa. A anisonuclólise discreta 

apresentou-se com maior frequência (32,77%), seguida da anisonucleólise 

moderada (16,80%) e anisonucleólise intensa (4,21%). A presença de um único 

nucléolo, porém proeminente foi observado em 36,98% das amostras avaliadas.  

Os nucléolos são subestruturas pertencentes ao núcleo celular que são 

responsáveis pela produção de ribossomos, e consequentemente pela síntese 

proteica. Quando se apresentam de forma proeminentes; múltiplos; formato irregular 

e com variação de tamanho, são fortes indicadores de malignidade (CIAN; MONTI, 

2019; MEINKOTH et al., 2020).  

O nosso estudo demonstrou que 91,6% das amostras avaliadas 

apresentaram nucléolos com alteração de tamanho e número, o que indica a alta 

malignidade das amostras citopatológicas avaliadas e logo, diagnosticadas como 

neoplasia maligna. 

Em relação a alteração do padrão de cromatina, a cromatina reticulada 

apresentou-se mais frequentemente, sendo encontrada em 65,55% das amostras, 

enquanto a cromatina grosseira foi visualizada em 25,21%amostras. 

De acordo com Pierini et al. (2017), a glândula mamária normal apresenta 

núcleo uniforme e padrão de cromatina condensada, e quando ocorre alteração do 

padrão de cromatina esta pode ser considerada uma atipia. Contudo, quando 

presente isoladamente este critério de malignidade não é considerado significante, 

sendo necessário ter a presença de outros critérios para que o diagnóstico de 

neoplasia maligna seja considerado.  

Apenas 9,24% das amostras analisadas nesse estudo apresentaram padrão 

de cromatina condensada, entretanto, outros critérios de malignidade estavam 

presentes, como variação de tamanho celular e alteração dos números de nucléolos. 

Portanto, apesar da cromatina condensada, estas amostras receberam o diagnóstico 

de neoplasias malignas.  

Nesse estudo, a presença de células bi/multinucleadas originárias do tecido 

epitelial foi frequentemente observada. Dentre o total de amostras avaliadas 63,03% 
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apresentaram essa alteração celular. Entretanto, figuras de mitose não foram 

visualizadas em nenhuma das 119 amostras avaliadas. 

A multinucleação presente em células neoplásicas ocorre quando há divisão 

nuclear sem haver divisão celular, e a presença de anisocariose entre os núcleos da 

mesma célula associada com uma quantidade ímpar de núcleos presentes indica a 

ocorrência de divisão nuclear atípica e torna-se um critério importante. Além disso, 

são achados comuns em neoplasias malignas (CIAN; MONTI, 2019; MEINKOTH et 

al., 2020). 

Osteoclastos também são células multinucleadas, porém não apresentam 

sinais de atipia na divisão nuclear (MEINKOTH et al., 2020). Durante as análises 

citopatológicas, apesar da experiência dos citopatologistas, as células 

multinucleadas e osteoclastos foram atentamente diferenciadas, observando a 

anisocariose dos nucléolos e a basofilia citoplasmática, pois algumas células 

multinucleadas apresentavam anisocariose discreta ou citoplasma mais basofílico, o 

que poderia causar a identificação errada da célula e consequentemente alterar a 

classificação citopatológica da amostra. 

A presença de pleomorfismo (22,69%), macrocariose (23,26%) e aumento 

da relação núcleo:citoplasma (8,4%) foram os critérios de malignidade menos 

frequentes observados nas 119 amostras citopatológicas avaliadas. Apesar das 

células epiteliais que apresentam uma alta relação núcleo:citoplasma sugerir 

malignidade pois indica uma célula pouco diferenciada (MEINKOTH et al., 2020), 

esse critério de malignidade não demonstrou ser frequente na caracterização do 

diagnóstico de neoplasias mamárias malignas, o mesmo ocorreu com o 

pleomorfismo e a macrocariose.  

A identificação da presença e quantificação das células mioepitelias e matriz 

mixóide, e de osteoclastos e osteoblastos foram importantes para caracterizar o 

diagnóstico de carcinoma do tipo misto. Observou-se que apesar da presença das 

células mioepiteliais e matriz mixóide, o que sugeriu o diagnóstico de carcinoma do 

tipo misto, os osteoclastos e/ou osteoblastos foram visualizados somente em 

17,65% dessas amostras.  

Emanuelli et al. (2020) avaliaram os critérios de malignidade nas amostras 

citopatológica analisadas por eles. Como resultado, os critérios mais frequentemente 
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observados foram: anisocitose, anisocariose, anisonucleólise e pleomorfismo celular. 

Além disso, a presença de figura de mitose foi observada em uma amostra 

diagnosticada como carcinoma do tipo misto. Resultado semelhante ao encontrado 

em nosso trabalho, demonstrando que a presença de figuras de mitose raramente é 

observada em neoplasias proveniente de tecido mamário avaliados 

citopatologicamente. 

Sangha et al. (2011) verificaram que os carcinomas diagnosticados pela 

citopatologia apresentavam a predominância dos seguintes critérios de malignidade: 

anisocitose, macrocitose, multinucleação, aumento da relação núcleo: citoplasma e 

nucléolos proeminentes, diferente do observado neste trabalho, em que o aumento 

da relação núcleo:citoplasma não foi um critério de malignidade frequentemente 

observado e a macrocitose não foi avaliada. 

Os estudos realizados por Emanuelli et al. (2020) e Sangha et al. (2011), não 

apresentaram dados referentes ao padrão de cromatina. Por outro lado, Pierini et al. 

(2017), avaliaram em seu trabalho os padrões de cromatina em tumores mamários 

diagnosticados como benignos e malignos. Esses autores não identificaram 

cromatina com padrão condensado em tumores malignos, portanto, a alteração de 

padrão de cromatina pode ser útil como critério de malignidade, independente da 

ocorrência de outros critérios. Tal fato corrobora com os resultados encontrados 

neste trabalho, pois a grande maioria das amostras avaliadas apresentaram padrão 

de cromatina alterada e tiveram diagnóstico de neoplasia mamária maligna.  

 

6.4.  Avaliação da aplicação da graduação citopatológica de Robinson 

(1994) 

A graduação histopatológica apresenta importante correlação com a 

agressividade da neoplasia (CASSALI et al., 2014), a semelhança da graduação 

citopatológica que também possui esse objetivo.  

Dolka et al. (2018) foram os únicos autores, até o momento, a aplicaram um 

sistema de graduação nas amostras citopatológicas de tumores mamários de 

cadelas. Para isso, eles adaptaram a graduação de Robinson (1994), que é aplicada 

na medicina humana em câncer de mama, além de ser um método reprodutível, 
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objetivo e simples, apresenta boa correspondência com a graduação histopatológica 

de neoplasias mamárias em humanos. Por esse motivo, buscou-se aplicar a 

metodologia desse sistema de graduação neste trabalho. 

No nosso estudo, amostras graduadas como grau I apresentaram maior 

frequência (49,53%), seguidas das amostras graduadas em grau II (47,67%) e grau 

III (2,80%).  

O grau I apresentou uma boa assertividade entre os verdadeiros positivos e 

verdadeiros negativos. Portanto, apresentou uma acurácia de 74,8%, o que indica 

uma boa concordância (0,61 – 0,80) com o Índice Kappa, além disso, mostrou-se 

com uma boa sensibilidade (76%), acompanhado de um bom valor preditivo positivo 

(71,7%). Apresentou também uma boa especificidade (73,7%) e um bom valor 

preditivo negativo (77,8%).  

O grau II apresentou valores semelhantes ao grau I em relação aos 

verdadeiros positivos e verdadeiros negativo. Contudo, possui maior quantidade de 

falsos positivos e falsos negativos do que o grau I, essas diferenças levaram a uma 

pequena diminuição da acurácia, sensibilidade, VPP, especificidade e VPN quando 

comparadas aos valores encontrados no grau I.  

Apesar disso, o grau II demonstra uma acurácia (67,3%) com boa 

concordância (0,61 – 0,80) com o Índice Kappa, uma boa sensibilidade (67,4%), 

contudo, um valor preditivo positivo (60,8%) regular, uma boa especificidade (67,2%) 

e um bom valor preditivo negativo (73,2%). 

Poucas amostras receberam graduação de grau III, entretanto, a mesma 

graduação não foi frequente nas amostras histopatológicas avaliadas, o que pode 

ser observado com um total de 95 verdadeiros negativos dentro de 107 amostras 

analisadas. 

Devido a quantidade de verdadeiros positivos apresentar-se menor do que a 

quantidade de falsos negativos, a sensibilidade (18,2%) encontrada foi considerada 

fraca (0,00 – 0,20), ainda assim, mostrou um bom (0,61 – 0,80) valor preditivo 

positivo (66,7%). Isso ocorreu porque apesar de poucos verdadeiros positivos, estes 

ainda se apresentaram maior do que os falsos positivos, aumentando o valor 

preditivo positivo apesar da baixa sensibilidade.  
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Ao contrário da sensibilidade, o grau III apresentou uma ótima especificidade 

(99%) acompanhada de um ótimo valor preditivo negativo (91,3%) e uma acurácia 

(90,7%) que se mostrou em ótima concordância (0,81 – 0,99) com o índice Kappa. O 

aumento desses parâmetros ocorreu devido a grande quantidade de verdadeiros 

negativos e um baixo número de falsos positivos e falsos negativos.  

Ao final dessa análise, percebeu-se que o sistema de graduação de 

Robinson quando aplicado em tumores mamários de cadelas, apresenta maior 

probabilidade de acertos nos graus I e II, sendo que o grau I apresenta maior valor 

preditivo positivo do que o grau II. A ótima especificidade encontrada em relação ao 

grau III favorece a boa sensibilidade de classificação ao grau I e II. 

A acurácia do grau I e II apresenta diferença significativa (p<0,05) da 

acurácia do grau III, indicando que a citopatologia mostra-se como uma boa 

ferramenta de triagem para o diagnóstico de tumores mamários de grau I e II. 

Dolka et al. (2018), por serem os primeiros autores a aplicarem e avaliarem 

a graduação de Robinson (1994) na citopatologia mamária em cadelas, compararam 

os seus resultados com estudos que mensuraram a sensibilidade e especificidade 

dessa graduação de tumores mamários em humanos. Os resultados encontrados 

pelos autores foram similares aos encontrados em humanos, apresentando uma boa 

concordância com o Índice Kappa.  

Para fins estatísticos, ou seja, para ter número suficiente para a análise, 

Dolka e colaboradores (2018) combinaram os resultados classificados como grau II 

e grau III em um único grupo. Isto só foi possível por que os autores consideraram 

que os tumores de grau II e grau III apresentam pior prognóstico do que os tumores 

de grau I. O grupo formado por tumores de grau II e III mostraram-se com uma boa 

sensibilidade (79,5%) e ótima especificidade (97,1%), além disso, a acurácia foi 

equivalente a 91,7%.  

Em nosso estudo, não houve combinação de resultados entre dois grupos. 

Contudo, observamos que os resultados de especificidade e acurácia encontrados 

apenas no grau III, assemelham-se com os descritos por Dolka et al. (2018) do 

grupo dos graus II e III.  
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Dolka et al. (2018) compararam seus achados com estudos em humanos 

que aplicaram o sistema de graduação de Robinson (1994). Como resultado, 

encontraram uma taxa de concordância entre a graduação de Robinson (1994) e a 

graduação histopatológica para tumores malignos de 83%, sendo que a graduação 

em grau III a que apresentou maior concordância de acertos com a histopatologia. 

Em nosso estudo, verificou-se que o grau I apresentou maior concordância de 

acertos com a histopatologia e consequentemente, possui maior sensibilidade entre 

as três classificações.  

Além disso, em seu trabalho Dolka et al. (2018) avaliaram 53 amostras, dos 

quais 40% foram graduadas como sendo de grau I, 24% como grau II e 36% foram 

classificados como sendo de grau III. Em nosso trabalho, o sistema de graduação foi 

aplicado em um pouco mais que o dobro de amostras (107) e observou-se que o 

grau I (49,53%) também foi a graduação mais encontrada, entretanto, o grau II 

(47,67%) apresentou-se muito mais frequente do que no estudo citado, enquanto o 

grau III foi o menos visualizado, com apenas 2,80%, resultado muito diferente do 

encontrado por Dolka et al. (2018). 

Uma possibilidade para justificar essa diferença observada no grau III, é o 

reduzido número de diagnósticos de grau III nas amostras histopatológicas utilizadas 

neste trabalho, além disso, as amostras citopatológicas não apresentaram, em sua 

maioria, intensa atipia celular, o que levaria a altas pontuações na graduação de 

Robinson (1994).  

A aplicação da graduação de Robinson (1994) ocorre a partir da visualização 

de características citopatológicas: apresentação celular, tamanho celular, 

uniformidade celular, nucléolo, margem celular e padrão cromatina. Quanto maior for 

a atipia apresentada por esses parâmetros, maior será a pontuação na graduação 

(ROBINSON et al., 1994).  

Cada parâmetro de avaliação seguiu rigorosamente a tabela de graduação, 

tendo seus resultados anotados e somados posteriormente para determinação do 

grau citopatológico. Contudo, alguns dos parâmetros podem ser relacionados com a 

frequência de critérios de malignidade demonstrados nesse trabalho.  

O tamanho celular está relacionado com a anisocitose, observou-se nesse 

trabalho que anisocitose moderada apresentou-se com maior frequência, e ao ser 
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comparada a tabela de graduação de Robinson (1994), este critério de malignidade 

corresponderia a pontuação 2.  

A uniformidade celular busca avaliar as alterações no formato das células, 

amostras monomórficas apresentam pontuação 1 enquanto amostras pleomórficas 

recebem pontuação 3. Neste trabalho, o pleomorfismo mostrou-se como um critério 

pouco frequente, apenas presente em 22,69% das amostras avaliadas, logo, poucos 

materiais citopatológicos receberiam pontuação 3 na graduação de Robinson (1994).  

Os nucléolos, quando ausentes ou pouco evidentes obtêm pontuação 1, 

enquanto apresentam-se proeminentes ou anormais, ganham pontuação 3. 

Observou-se que 91,6% das amostras tinham alteração em nucléolos e este 

resultado refletiu na pontuação da graduação.  

O padrão de cromatina reticulada ganhava pontuação 2 enquanto o padrão 

grosseiro recebia pontuação 3. Neste trabalho verificou-se que 90,76% das 

amostras citopatológicas apresentaram padrão de cromatina alterada, sendo a 

maioria identificada como reticulada (65,55%). Assim, a grande maioria das 

amostras graduadas, receberam pontuação 2 devido a cromatina reticulada.  

Para a graduação ser classificada como grau III, a amostra citopatológica 

precisa apresentar pelo menos 5 parâmetros com pontuação III em cada, totalizando 

15 pontos, o valor mínimo para ser considerado grau III. Se avaliarmos a frequência 

dos critérios de malignidade observados neste trabalho que podem ser 

correlacionados com a graduação, apenas os parâmetros que avaliam nucléolo e 

padrão de cromatina, apresentam maior probabilidade de receberem pontuação 3, 

ao contrário do parâmetro que avalia o pleomorfismo celular, no qual, apresentou-se 

como um dos critérios menos frequentes.  

Assim, observamos que a partir dos critérios de malignidade avaliados nesse 

trabalho foi possível perceber que o grau III seria menos frequente, logo, os graus I e 

II apresentariam maior frequência pois os critérios de malignidade das amostras 

avaliadas correlacionam com a maioria dos parâmetros que recebem pontuação 1 e 

2 na graduação de Robinson (1994).  

Ainda relacionando com os critérios de malignidade avaliados nesse estudo, 

Kuppusamy et al. (2019) citam que uma das desvantagens da graduação de 
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Robinson (1994) seria a ausência da contagem do índice mitótico, ou seja, figuras 

de mitose não são avaliadas, ao contrário do que é analisado na graduação 

histopatológica de Nottingham, modificado Elston eEllis (1998).  

Entretanto, figuras de mitose não foram visualizadas em nenhuma das 119 

amostras diagnosticadas como neoplasia maligna pela citopatologia, assim, a 

ausência da avaliação do índice mitótico não se apresentou como uma desvantagem 

neste estudo ao aplicar o sistema de graduação citopatológico de Robinson (1994) 

nas neoplasias mamárias malignas de cadelas.  

Em humanos, a utilização da citopatologia associada a graduação para 

diagnóstico de neoplasias mamárias malignas entrou em desuso em alguns países 

devido aos avanços de outras técnicas diagnósticas de triagem, como mamografia e 

core-biópsia pré – cirúrgica (McDONALD et al.,2016).Entretanto, em países que não 

possuem acesso rotineiro a essas novas tecnologias de diagnóstico devido ao alto 

custo que elas apresentam, a citopatologia com aplicação da graduação ainda é 

usada e considerada uma boa ferramenta diagnóstica por se tratar de um exame 

simples, de baixo custo, não invasivo e com boa correlação diagnóstica, que auxilia 

a reconhecer a agressividade da doença e permite a escolha do tratamento mais 

efetivo, minimizando as taxas de mortalidade (BANSAL et al., 2014). 

É possível extrapolar este cenário para a medicina veterinária, no qual muita 

das vezes, tutores de cães e gatos não possuem condições financeiras para custear 

todos os exames complementares e tratamentos necessários que um paciente 

oncológico exige. Em vista que a neoplasia mamária em cadelas apresenta uma alta 

prevalência e incidência, a citopatologia associada a um sistema de graduação que 

demostra ter uma boa sensibilidade na identificação da agressividade e invasão 

tumoral, auxilia no fornecimento de informações que contribuem para a 

determinação do tratamento e prognóstico através de um teste diagnóstico de 

triagem pouco invasivo e mais acessível financeiramente quando comparado a core-

biópsia pré – cirúrgica.  

Sendo assim, sugere-se mais estudo aplicando o sistema de graduação 

citopatológica de Robinson (1994) em cadelas com neoplasias mamárias a fim de 

desenvolver o seu uso na medicina veterinária e consequentemente fornecer mais 

uma vantagem ao exame da citopatologia mamária.  
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7. CONCLUSÃO  

 

Conclui-se com este estudo que a citopatologia apresenta boa acurácia no 

diagnóstico de neoplasias mamárias malignas em cadelas, sobretudo nos casos de 

carcinoma do tipo misto e carcinoma simples, pois ambos apresentam uma boa 

sensibilidade diagnóstica quando comparados ao exame histopatológico. 

Tumores benignos e o carcinossarcoma, não apresentam boa sensibilidade 

diagnóstica no exame citopatológico. 

Os principais critérios de malignidade encontrados em neoplasias mamárias 

de cadela são: anisocitose, anisocariose, anisonucleólise e variação no número de 

nucléolos, além da alteração do padrão de cromatina. 

A aplicação da graduação citopatológica de Robinson (1994) demonstrou 

boa acuráciana graduação de neoplasias mamárias de cadelas, sobretudo no 

estabelecimento dos graus I e II. Entretanto, mais estudos devem ser desenvolvidos 

em relação a aplicabilidade desta graduação na citopatologia de neoplasias 

mamárias malignas nessa espécie. 
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