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RESUMO 

 

As neoplasias mamárias de cães e de humanos compartilham diversas 
características, incluindo aspecto histológico, genética tumoral, alvos moleculares, 
comportamento biológico e resposta às terapias convencionais. Tendo em vista 
também, a busca de estratégias que auxiliem e diminuam os gastos habituais nas 
pesquisas científicas, este estudo teve como objetivo avaliar a expressão imuno-
histoquímica de PCNA, Vimentina e Pancitoqueratina no carcinoma em tumor misto 
mamário canino validando a técnica adaptada de Tissue Microarray. Foram 
selecionados para o estudo 17 casos de carcinoma em tumor misto por ser o tipo 
tumoral mais heterogêneo e frenquente dentre as neoplasias mamárias de cadelas. 
Foram confeccionados dois blocos de tissue microarray com cinco cilindros de 1mm 
de diâmetro de cada caso, um contendo nove casos e outro oito casos. O exame 
histopatológico foi realizado para confirmação do diagnóstico e comparação da 
representatividade tumoral do corte histológico convencional com o corte histológico 
obtido a partir do bloco de tissue microarray, ambas coradas em hematoxilina e 
eosina. Por meio da imuno-histoquímica foi avaliada e descrita a expressão de 
vimentina, citoqueratina e PCNA no carcinoma em tumor misto mamário canino. A 
imuno-histoquímica serviu também, para a comparação do percentual de áreas 
imunomarcadas a partir de cortes histológicos convencionais com os resultados dos 
cortes obtidos a partir do bloco de tissue microarray utilizando o método da 
estreptovidina-biotina com os anticorpos anti-PCNA, anti-vimentina e anti-
pancitoqueratina. A análise estatística foi realizada a partir do teste de hipóteses 
não-paramétrico de Friedman (p≤0,05) e análise estatística descritiva. Quanto à 
avaliação da expressão de PCNA, a proliferação celular no carcinoma em tumor 
misto mamário canino é considerada como de grau intermediário. Sobre a expressão 
de vimentina e citoqueratina no carcinoma em tumor misto mamário canino obteve-
se maior envolvimento de células mesenquimais. A análise histopatológica 
evidenciou representatividade tumoral em todos os cilindros de 1 mm de diâmetro de 
tissue microarray selecionados para o estudo. A avaliação imuno-histoquímica 
mostrou que não há diferença estatística entre a análise da neoplasia mamária 
canina utilizando o corte histológico convencional ou um único cilindro de 1 mm de 
diâmetro de tissue microarray, independente do marcador utilizado (p ≥ 0,05). 
Mesmo quando comparados com as médias de qualquer quantidade de cilindros e o 
corte histológico convencional o resultado se manteve, independente do marcador (p 
≥ 0,05). Este estudo valida a utilização da técnica de tissue microarray para a análise 
imuno-histoquímica da neoplasia mamária canina utilizando apenas um cilindro de 
1mm de diâmetro de tecido tumoral.  
 

 

Palavras-chave: Neoplasia mamária canina, tissue microarray, imuno-histoquímica, 

PCNA, vimentina, citoqueratina. 
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ABSTRACT 

 

The mammary tumors in dogs and humans share many features, including 
histological aspect, tumor genetics, molecular targets, biological behavior and 
response to conventional therapies. Considering also the pursuit of strategies those 
helps and reduce costs customary in scientific research, this study aimed to evaluate 
the immunohistochemical expression of PCNA, vimentin and pancytokeratin 
carcinoma in mixed tumor canine mammary validating the technique adapted to 
Tissue microarray. Were selected for the study 17 cases of carcinoma in mixed tumor 
for being the most heterogeneous tumor type and frequent among mammary 
neoplasms of female dogs. We made two blocks of tissue microarray with five 
cylinders 1mm diameter each case, one containing nine cases and another eight 
cases. Histopathological examination was carried out to confirm the diagnosis and 
was performed comparison of tumoral representativity between the conventional 
histological section and histological section obtained from tissue microarray, stained 
with hematoxylin and eosin. By means of immunohistochemistry was evaluated and 
described the expression of vimentin, cytokeratin and PCNA carcinoma in mixed 
tumor canine mammary. Immunohistochemistry was used compare of the percentage 
of immunostained areas of histological cuts whole and the results obtained from the 
block of tissue microarray using the streptavidin-biotin method with anti-PCNA, anti-
Vimentin and anti-Pancytokeratin. Statistical analysis was performed based on the 
hypothesis test nonparametric Friedman (p ≤ 0.05) and descriptive statistics. 
Regarding the evaluation of PCNA expression, cell proliferation in the carcinoma in 
mixed tumor canine mammary is considered as intermediate grade. About the 
expression of cytokeratin and vimentin carcinoma in mixed tumor canine mammary 
was obtained increased involvement of mesenchymal cells. Histopathological 
analysis revealed representative tumor in all cylinders of 1 mm diameter tissue 
microarray selected for the study. The evaluation immunohistochemical showed no 
statistical difference between the analysis of canine mammary tumors using 
conventional histological or a single cylinder 1 mm diameter tissue microarray, 
regardless of label used (p ≥ 0.05). Even when compared with the mean any quantity 
of conventional histological section and cylinders, the result was maintained, 
gardless of the marker (p ≥ 0.05). This study validated the use of tissue microarray 
technique for immunohistochemical analysis of canine mammary tumors using only 
one cylinder 1mm diameter tumor tissue. 
 
Keywords: canine mammary neoplasms, tissue microarray, immunohistochemistry, 
PCNA, vimentin, cytokeratin 
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 Tumores mamários caninos (TMC) prestam-se como modelos 

apropriados, e válidos, ao estudo da biologia do câncer (MOTTOLESE et al. 1994), 

bem como para testes de agentes terapêuticos, já que estes animais tem tumores 

com apresentação histopatológica similares àqueles que acometem os seres 

humanos (PELETEIRO, 1994). As neoplasias de cães e de humanos compartilham 

diversas características, incluindo aspecto histológico, genética tumoral, alvos 

moleculares, comportamento biológico e resposta às terapias convencionais 

(KHANNA et al. 2006). Assim, várias características epidemiológicas, clínicas e 

biológicas semelhantes aos da espécie canina vêm sendo utilizados como modelos 

para o conhecimento de aspectos da carcinogênese mamária na mulher (CASSALI, 

2000). 

  Os TMC são o segundo processo neoplásico mais comum na espécie, 

sendo que o primeiro consiste nos tumores da pele (DOBSON e MORRIS, 2001; 

SOLANO-GALLEGO, 2010). No entanto, se considerarmos apenas o sexo feminino, 

os tumores mamários são considerados os mais frequentes, em relação à outra as 

neoplasias de pele (KITCHELL e LOAR, 1997; MORRISON, 1998; MISDORP, 2002). 

  O TMC é o tipo de neoplasia que apresenta maior diversidade 

morfológica, surgindo de uma população celular variada que, frequentemente, se 

encontra associada no mesmo tumor, o que dificulta a sua classificação e lhe 

confere um inesperado comportamento biológico, constituindo um desafio para 

clínicos cirurgiões e patologistas (RABANAL e ELSE, 1994; PELETEIRO, 1994). 

1 INTRODUÇÃO 
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  A técnica tissue microarray (TMA) ou arranjo em matriz de amostras 

teciduais, é uma técnica descrita em 1998 por Kononen et al. com ampla aceitação 

pela pesquisa mundial. Trata-se da construção de um bloco de parafina contendo 

fragmentos cilíndricos de amostras teciduais ou tumorais obtidos de dezenas ou 

centenas de blocos de parafina originais ou também chamados de blocos doadores, 

assim os cilindros teciduais ou tumorais são dispostos no bloco receptor seguindo 

uma ordem predeterminada (ANDRADE et al. 2007). 

  A partir do feito de Kononen et al., técnicas artesanais foram 

desenvolvidas buscando uma maneira mais econômica na realização do TMA, uma 

vez que o equipamento comercial se mostrou dispendioso (ANDRADE et al. 2007). 

Neste estudo utilizamos a técnica artesanal de TMA descrita por Pires et al. (2006) 

que desenvolveram um modelo manual alternativo bastante interessante e de baixo 

custo, que utiliza a customização de agulhas hipodérmicas para perfurar blocos de 

parafina (blocos doadores) retirando cilindros de tecido, estes cilindros são 

transferidos e fixados sobre um molde metálico de inclusão com o auxílio de uma fita 

adesiva dupla-face e posteriormente este molde é preenchido com parafina líquida, 

formando o bloco receptor. 

  Em comparação com os blocos de parafina tradicionais, um TMA 

representa uma "ferramenta de alto rendimento", prevendo uma resposta rápida, 

abordagem eficaz de tempo e custo e investigação simultânea de amostras de 

tecidos diversos (EGUILUZ et al. 2006).  A técnica de TMA possui várias vantagens 

dentre elas podem destacar: A possibilidade de analisar até 1.000 amostras em uma 

única lâmina de reação imuno-histoquímica ou de hibridização in situ, com validação 

estatística, causando grande impacto devido à economia de tempo e também no 

custo com reagentes, como anticorpos ou sondas (MONNERAT et al. 2010). TMAs 

demonstram a expressão de uma proteína particular em diferentes amostras de 

tecido ou órgãos sob as mesmas condições de processamento imuno-histoquímico 

com exatamente a mesma diluição do anticorpo (MERSEBURGER et al. 2006; 

HASSAN et al. 2008). Outra vantagem importante é que cada bloco de TMA seria 

um “mini arquivo” de amostras anatomopatológicas, que poderia ser facilmente 

replicado e armazenado por centenas de anos, com preservação dos antígenos 

teciduais (MONNERAT et al. 2010). 

  A principal crítica desta técnica é que os cilindros utilizados para 

construir um TMA são pequenos e não representativos devido à heterogeneidade 
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intratumoral. Além disso, as amostras de tecido incorporados em blocos doadores 

diferentes podem ter sido tratados de maneiras diferentes.Outras limitações práticas 

estão relacionadas com a habilidade técnica necessária para produzir e cortar 

TMAs, que é substancialmente maior do que o requerido para os blocos tradicionais, 

e a perda de núcleos de tecidos durante o processamento (CAMP et al. 2008). 

 A literatura evidencia a alta frequência de carcinomas em tumor misto 

(CTM) dentre as neoplasias mamárias malignas que acometem as cadelas 

(NELSON et al. 1972; BRODEY et al. 1983; FERGUSSON, 1985; NERURKAR et al. 

1989; REIS et al. 2010; PLIEGO, 2012).   

Tumores mistos são frequentes neoplasias da glândula mamária da 

cadela. Estes tumores exibem um padrão histológico complexo que consiste no 

envolvimento de componentes de origem epitelial e mesenquimal. Alguns podem 

sofrer transformação maligna, levando ao desenvolvimento de carcinoma em 

tumores mistos (Misdorp et al. 1999). 

 Carcinomas em tumores mistos são tumores que contêm focos ou 

nódulos de células epiteliais com elevado pleomorfismo e mitoses atípicas, que 

surgem em tumores benignos mistos. A proliferação do carcinoma pode invadir ou 

substituir completamente a lesão benigna pré-existente. As células malignas 

epiteliais exibem muitas vezes crescimento infiltrante, o que pode ser identificado 

pela perda de continuidade da camada basal/mioepitelial associado aos conjuntos 

de células tumorais que penetram no estroma. A ocorrência de proliferações não 

invasivas (carcinoma in situ), também pode ser observada (Cassali et al. 2011). Este 

tipo tumoral apresenta zonas de transição entre epitélio, cartilagem e tecido ósseo 

formado por via endocondral. 

  Tendo em vista o grande número de casos de cadelas com tumores 

mamários e a complexidade desses tumores, bem como a sua semelhança com os 

tumores mamários que acometem as mulheres e a busca de estratégias que 

auxiliem e diminuam os gastos habituais nas pesquisas científicas, a técnica de TMA 

parece ser uma alternativa eficaz para o estudo do tumor mamário canino. Assim, 

temos como hipótese que a técnica de TMA é válida para o estudo imuno-

histoquímico dos tumores mamários caninos. 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Avaliar a expressão imuno-histoquímica de PCNA, Vimentina e 

Pancitoqueratina no carcinoma em tumor misto mamário canino validando a técnica 

adaptada de Tissue Microarray. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a viabilidade da técnica adaptada de TMA descrita por Pires et al. 

(2006) utilizando amostras mamárias de carcinoma em tumor misto mamário 

canino. 

 Avaliar a representatividade tumoral do cilindro de 1 mm de diâmetro e definir 

a sua quantidade ideal para a construção do bloco de TMA, por meio da 

análise comparativa dos resultados imuno-histoquímicos do corte histológico 

obtido do bloco inteiro e do corte proveniente do bloco de TMA.  

 Descrever e avaliar a expressão das moléculas PCNA (antígeno nuclear de 

proliferação celular), vimentina e citoqueratina em amostras de carcinoma em 

tumor misto mamário de cadelas. 

 

 

2 OBJETIVOS 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 

  Primeiramente o presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense para análise e parecer, 

recebendo parecer favorável à realização da pesquisa, sob o número de protocolo 

CEUA 114/2011 (ANEXO 01). 

 

 

3.1 AMOSTRAS 

 3.1.1 Seleção das amostras 

 

As amostras utilizadas para a realização deste estudo foram obtidas 

por meio de seleção junto ao banco de amostras do Setor de Anatomia Patológica 

Veterinária (SAPV) do Departamento de Patologia e Clínica Veterinária (MCV) da 

Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (Niterói, Rio de 

Janeiro, Brasil). As amostras haviam sido processadas em formol tamponado a 10%, 

fixadas por 24-48 horas e submetidas à técnica rotineira de inclusão em parafina, 

procedimento padrão do SAPV.  

Foram selecionadas para o estudo as amostras de tecido mamário 

canino diagnosticadas e registradas no SAPV no período entre 2008 e 2012. Foram 

excluídas as amostras que não possuíam blocos de parafina viáveis para a 



20 

 

confecção de cortes histológicos e para realização das técnicas posteriormente 

descritas. 

Cortes histológicos novos obtidos dos blocos de parafina selecionados 

foram corados com hematoxilina e eosina (HE) e analisados por dois médicos 

veterinários patologistas para se avaliar a exata representação do tumor no bloco 

doador e para a confirmação do diagnóstico histopatológico, a classificação de 

tumores mamários caninos utilizada foi a descrita por Misdorp et al. (1999) e Cassali 

et al. (2011). Após a reavaliação histopatológica, foi identificado o tipo histológico de 

neoplasia mamária mais frequente dentre os casos arquivados junto ao SAPV de 

2008 a 2012, o carcinoma em tumor misto (CTM).  

Foram incluídas no estudo, após criteriosa seleção, 17 amostras de 

CTM por ser o tipo histológico que apresenta maior heterogeneidade dentre as 

neoplasias mamárias caninas, o que possibilita reproduzir os resultados para outros 

tipos tumorais mais homogêneos. Outro fator de inclusão deste tipo tumoral no 

estudo foi a sua frequência dentre os tipos tumorais mamários caninos, sendo o tipo 

neoplásico mamário canino mais frequente no banco de amostras do SAPV, bem 

como também descreve a literatura. 

 

 

 3.1.2 Confecção do bloco de Tissue Microarray 

 

  Áreas morfologicamente representativas de cada tumor foram 

marcadas com uma caneta de tinta permanente sobre as lamínulas de vidro dos 

cortes corados em HE. As mesmas áreas de interesse serviram como base para a 

identificação no bloco de parafina doador. Áreas de intensa inflamação e com 

grandes vasos sanguíneos foram excluídas. A construção do TMA está demonstrada 

nas Figuras 01 e 02. 
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Figura 1 - Delineamento da confecção dos blocos de Tissue Microarray 
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Figura 2 – Materiais para a construção do bloco de TMA (A) e bloco e corte histológico de TMA (B) 

 

(A) Materiais para a confecção do bloco de TMA (da direita para a esquerda): corte histológico 
convencional corado em HE e identificação da área de interesse com caneta de tinta permanente; 
bloco doador correspondente à lâmina avaliada e marcada; agulha hipodérmica customizada de acordo 
com Pires et al. (2006) para perfurar o bloco; molde de inclusão para alinhamento dos cilindros do 
bloco doador; pinça auxiliar para dispor os cilindros no molde. (B) Bloco de TMA com os cilindros de 
tecido e preenchido com parafina e lâmina deste bloco corada em HE. 
 

  A partir de cada bloco doador, cinco cilindros de 1 mm de diâmetro do 

tecido tumoral foram obtidos por punção manual de acordo com a área marcada no 

bloco doador e montado em um bloco de parafina receptor, utilizando o método 

alternativo para a construção manual de TMA descrito por Pires et al. (2006). Este 

método consiste basicamente na construção de agulhas de TMA modificando 

agulhas hipodérmicas convencionais Becton-Dickinson PrecisionGlide® com 1,19 

mm de diâmetro, utilizando uma microrretífica Dremel Multi-Pro®, em rotação baixa 

(< 10.000 rpm), da seguinte forma: corte da ponta em bisel, abertura de janela lateral 

distando 1 mm da nova ponta e afiamentos externo e interno da ponta redonda para 

que esta possa cortar o bloco de parafina sem dano. Os cilindros de tecido dos 

blocos doadores foram transferidos para um molde de inclusão de aço inoxidável, 

previamente preparado com uma grade produzida no programa de desenho 

CorelDraw® e impressa em papel comum, com círculos brancos com 1 mm de 

diâmetro, espaçamento de 0,5 mm e coberta por fita adesiva de dupla face para 

aderência dos cilindros. Uma vez que todos os cilindros estavam aderidos à grade 

no molde, de forma alinhada e perpendicular, seguindo um mapa de orientação da 

localização de cada tecido no bloco, o molde foi preenchido por parafina liquida 

(Figura 1). 
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  Assim, foram produzidos dois blocos de TMA um com nove e outro 

com oito casos de CTM, contendo cinco cilindros de 1mm de diâmetro cada caso, 

totalizando em 85 cilindros.  

  Foram incluídos, além dos cilindros de CTM, cilindros de outros tecidos 

para utilização como controles positivos das reações imuno-histoquímicas e 

orientação espacial do TMA. 

  A fim de avaliar a representatividade de cada cilindro independente do 

caso e a capacidade de usá-los nas reações e avaliações imuno-histoquímicas, os 

cilindros de tecido tumoral do TMA foram organizados em 5 grupos, essa divisão 

pode ser visualizada no mapa de orientação espacial do TMA (APÊNDICE 01): 

- Grupo de cilindros 01 (todos os cilindros que estavam na primeira coluna do TMA, 

ou seja, primeiro cilindro de cada caso) 

- Grupo de cilindros 02 (todos os cilindros que estavam na segunda coluna do TMA, 

ou seja, segundo cilindro de cada caso) 

- Grupo de cilindros 03 (todos os cilindros que estavam na terceira coluna do TMA, 

ou seja, terceiro cilindro de cada caso) 

- Grupo de cilindros 04 (todos os cilindros que estavam na quarta coluna do TMA, ou 

seja, quarto cilindro de cada caso) 

- Grupo de cilindros 05 (todos os cilindros que estavam na quinta coluna do TMA, ou 

seja, quinto cilindro de cada caso) 

 

 

 

3.2 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 3.2.1 Histopatologia 

  3.2.1.1 Montagem do corte histológico em Hematoxilina e Eosina 

 

  Após a construção dos blocos de TMA, foi realizada a confecção de 

cortes histológicos dos mesmos, para avaliar a representatividade tumoral presente 

em cada cilindro (Figura 2– B). 

  Os cortes de 5 µm obtidos a partir do micrótomo foram transferidos 

para um banho-maria entre 3°C e 8ºC abaixo do ponto de fusão da parafina 

utilizada, com o auxílio de uma pinça, para serem distendidas Nesta etapa, foram 
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retiradas as dobras e evitadas as bolhas abaixo da fita. Após a distensão, os cortes 

foram separados individualmente utilizando-se lâminas de vidro previamente limpas. 

Os cortes obtidos foram transferidos para uma estufa a 60º para secagem entre uma 

e 24 horas. Assim, foram corados em hematoxilina e eosina (HE) conforme 

procedimento de rotina 

 

 

 3.2.2 Imuno-histoquímica 

 

  Foram realizadas reações imuno-histoquímicas com os anticorpos 

monoclonais anti-PCNA (clone PC10, DAKO), anti-vimentina (clone Vim 3B4, DAKO) 

e anti-pancitoqueratina (clone PCK-26, SIGMA) tanto em cortes histológicos dos 

blocos originais quanto em cortes histológicos dos blocos confeccionados pela 

técnica de TMA. 

Escolheram-se estes anticorpos por apresentarem marcações 

intracelulares diferentes (citoplasma e núcleo) e por apresentarem marcações em 

diferentes tipos celulares (células epiteliais marcadas com CK-PAN, células 

mesenquimais marcadas com vimentina e todos os tipos celulares em proliferação 

marcadas com PCNA), contribuindo assim para a análise do carcinoma em tumor 

misto mamário canino e para a validação da técnica de TMA. 

Os cortes com fragmentos de 3-4 μm de espessura foram fixados em 

lâminas pré-tratadas com silano a 4% (ATPS) em acetona, para serem utilizadas 

pela técnica de IHQ. Estes cortes sofreram desparafinização com xilol durante 20 

minutos em estufa à 60ºC, seguido de quatro banhos de 5 minutos em xilol à 

temperatura ambiente. Depois, hidratação dos cortes em dois banhos em álcool 

absoluto (etanol) por 5 minutos, dois banhos em álcool 90% por 5 minutos e duas 

lavagens em água destilada também por 5 minutos cada.  

  O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado em um banho de 30 

minutos numa solução de peróxido de hidrogênio em água destilada a 3%. A 

recuperação antigênica dos cortes foi realizada em banho maria durante 30 minutos, 

imersos em solução tampão comercial de ph 6.0 (Target Retrieval Solution 10X 

código S1699 – DAKO).    

  Para inibição das ligações inespecíficas, os cortes foram incubados em 

câmara úmida por 30 minutos em temperatura ambiente com solução de BSA (soro 
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albumina bovina), TBS com cloreto de sódio e leite em pó desnatado (POLAK e VAN 

NOORDEN, 1997).  

  Depois, retirou-se o excesso da solução BSA e os cortes foram 

incubados por 18 horas à 4ºC, com o anticorpo primário (com diluição de 1:400 para 

o anticorpo anti-PCNA e 1:150 para o anticorpo anti-vimentina e anti-pan 

citoqueratina). Passado este tempo, os cortes foram lavados em tampão TBS-T e 

tratados com LSAB (DAKO) de acordo com o fabricante, com posterior lavagem em 

TBS-T. Após, os cortes foram revelados com o cromógeno específico DAB 

(diaminobenzidina) (Liquid DAB + substrate, Chromogen System código K3468 – 

DAKO). Em seguida as lâminas lavadas em água destilada e contracoradas com 

hematoxilina de Harris. Posteriormente, foi realizada a desidratação dos cortes em 

dois banhos de 1 minuto em álcool a 90% e dois banhos de 1 minuto em álcool 

absoluto, e diafinização por meio de quatro banhos de 2 minutos em xilol. Logo 

após, as lâminas foram montadas em entelan e lamínula. 

  Como controle positivo das reações IHQ foram utilizados tecidos de 

outros órgãos (fígado, pulmão, rim e coração) de cães e como controle negativo o 

anticorpo primário foi omitido. 

  

 

 

3.3 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 3.3.1 Avaliação Histopatológica 

 

Os cortes histológicos de tecido mamário canino, corados em HE 

provenientes dos blocos TMA foram revisados por patologistas veterinários para 

confirmação da representatividade tumoral de acordo com o tipo histológico: CTM, 

conforme descrito por Misdorp et al. (1999) e Cassali et al. (2011) (Tabela 1). 
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Tabela 1- Classificação histológica das neoplasias mamárias caninas modificada de 
Misdorp et al. 1999. 
Lesões epiteliais não neoplásicas 
     Hiperplasia epitelial 
          Hiperplasia ductal  
          Hiperplasia lobular 
          Adenose 
     Lesão celular colunar 
          Alteração celular colunar 
          Hiperplasia celular colunar 
          Lesão celular colunar atípica 
 
Tumores benignos 
     Adenoma 
     Adenoma complexo 
     Adenoma basalóide 
     Fibroadenoma 
     Tumor misto benigno 
     Papiloma ductal 
 
Tumores malignos 
     Carcinomas 
          Carcinoma in situ 
              Carcinoma in situ ductal 
              Carcinoma in situ lobular 
          Carcinoma em tumor misto 
          Carcinoma complexo 
          Carcinoma tubular 
          Carcinoma papilar 
          Carcinoma sólido 
     Tipos especiais de carcinomas 
          Carcinoma micro-papilar 
          Carcinoma lobular invasivo 
          Carcinoma lobular pleomórfico 
          Carcinoma secretório 
          Carcinoma anaplásico 
          Carcinoma de células fusiformes 
          Carcinoma de células escamosas 
          Carcinoma mucinoso 
          Carcinoma rico em lipídeos 
          Neoplasia mamária com diferenciação sebácea 
     Sarcomas 
          Fibrossarcoma 
          Osteossarcoma 
          Carcinossarcoma 

 

           Sarcoma em tumor 
     Outros sarcomas 
           Condrossarcoma 
           Lipossarcoma 
           Hemangiossarcoma 

 

 
Fonte: Cassali et al. 2011 
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 3.3.2 Avaliação Imuno-histoquímica  

 

  Células imunopositivas para cada anticorpo utilizado foram contadas 

por dois observadores para análise histomorfométrica. Essa contagem foi realizada 

na lâmina convencional somente na área tumoral delimitada na lâmina e com 

escolha aleatória de 10 campos e nas lâminas do TMA a contagem de todo cilindro 

foi realizada. Na análise microscópica para os anticorpos anti-vimentina e anti-

pancitoqueratina, foram contadas todas as células positivas e negativas e a partir 

desta contagem foi calculado o percentual de células positivas por campo. Para a 

imunomarcação com o anticorpo anti-PCNA, células imunopositivas foram contadas 

na área tumoral, seguindo um score de intensidade: células fortemente, fracamente 

e não marcadas para o anticorpo anti-PCNA. Células fortemente marcadas foram 

consideradas positivas. As porcentagens de células imunopositivas para PCNA 

foram classificadas em grau baixo quando menor que 10%, intermediário quando de 

10 a 30% e alto quando maior que 30%. 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  Foi realizada uma análise exploratória sobre o banco de dados e foi 

aplicado o teste de hipótese não paramétrico de Friedman de forma a comparar o 

corte convencional com cada um dos cilindros e com a média de qualquer 

quantidade de cilindros. A estatística descritiva serviu como base para a 

interpretação dos resultados das comparações realizadas. Foi adotado um nível de 

significância de 5%. Os testes e estudos foram realizados com auxílio do software 

estatístico SPSS, versão 17. 
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4 RESULTADOS 
 
 
 

 4.1 AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA  

 

 A reavaliação histológica de 49 tumores mamários caninos 

selecionados dos arquivos das análises histopatológicas, referentes a peças 

cirúrgicas encaminhadas ao SAPV-MCV da Universidade Federal Fluminense (Rio 

de Janeiro, Brasil) no período de tempo compreendido entre 2008 e 2012 evidenciou 

que o tipo histológico mais frequente dos animais atendidos no Hospital de Medicina 

Veterinária Professor Firmino Marsico Filho foi o Carcinoma em tumor misto (35%), 

seguido do Carcinoma complexo (27%) (Gráfico 1 e Figura 3).  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos tipos histológicos dos tumores mamários caninos reavaliados no SAPV-
MCV da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ (2008-2012) 
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Figura 3 - Carcinoma em tumor misto em glândula mamária canina 

 
Carcinoma em tumor misto em glândula mamária canina. Presença de matriz mixóide (*) e proliferação 
de células epiteliais (→). Coloração por hematoxilina e eosina. A. Cilindro de TMA de 1 mm de 
diâmetro, aumento original de 5x. B. Lâmina histológica convencional em aumento original de 10x.
  

 

 4.2 BLOCOS TISSUE MICROARRAY 

 

  Dois blocos de TMA foram confeccionados, sendo um bloco composto 

por nove casos e o outro com oito casos de tumor mamário canino. Cada bloco foi 

composto por cinco cilindros de 1 mm de diâmetro de cada um dos casos 

estudados. A confecção de cada bloco de TMA foi realizada em cerca de 40 a 50 

minutos. O mapa de orientação espacial do TMA para a construção de cada bloco 

está descrito no APÊNDICE 01. 

  A reavaliação histológica realizada por meio de cortes obtidos dos 

blocos de TMA corados com HE demonstrou que todos os cilindros apresentavam 

áreas representativas de CTM (Figura 3). 

  Alguns cilindros apresentaram problemas durante a confecção do corte 

histológico ou foram perdidos durante o preenchimento do molde metálico com a 

parafina líquida, e outros foram mais rapidamente desbastados durante a microtomia 

(Tabela 2). Dos 85 cilindros selecionados para este estudo, houve uma perda 

estimada de 3,53% (3/85) cilindros durante a construção do bloco de TMA, estes 

cilindros tombaram durante o preenchimento do molde metálico com parafina 

líquida. 

  Dos 17 carcinomas em tumor misto avaliados pela IHQ, os cortes 

histológicos de TMA que apresentaram maior número de problemas foram para a 
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imunomarcação para pancitoqueratina 12 cilindros apresentaram artefatos de 

processamento (12/85 cilindros), seguido da imunomarcação para PCNA (06/85 

cilindros) e imunomarcação para a Vimentina (04/85 cilindros) (Tabela 2). Porém, 

mesmo apresentando alguns cilindros com defeito, os valores da análise IHQ destes 

correspondem aos valores dos cilindros “saudáveis” (APÊNDICES 02 - 04). 

 

Tabela 2 – Frequência de artefatos encontrados durante a avaliação imuno-histoquímica do corte 
histológico de TMA para cada imunomarcador, dentre os 85 cilindros avaliados. UFF, Niterói, RJ, 2012. 

Artefatos de processamento Cilindros com defeito (N= 16) TOTAL 

 CK-PAN VIMENTINA PCNA  

Cilindros perdidos durante o 

preenchimento do molde de 

inclusão com parafina líquida 

(tombaram) 

03 03 03 03* 

Cilindros que apresentaram 

problemas durante a confecção do 

corte histológico (dobras no tecido)  

06 01 02 09 

Cilindros rapidamente desbastados 

pela microtomia  
03 00 01 04 

* Os mesmos cilindros apresentaram o defeito durante a avaliação IHQ (independente do marcador), por isso o 

total de 03. 
 

 

 4.3 AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA 

  4.3.1 Anticorpo Anti-PCNA 

 

  Como esperado, a marcação para o anticorpo anti-PCNA estava 

presente no núcleo das células com um padrão difuso e/ou granular, em algumas 

células mitóticas foi observada marcação difusa ao longo do citoplasma, devido à 

perda da membrana nuclear. 

  A marcação dos núcleos das células apresentou variações em relação 

à intensidade, ou seja, alguns casos tiveram marcação intensa e outros 

apresentaram uma marcação mais fraca. Esta variação também foi observada num 

mesmo campo ou caso analisado (Figura 4).  

  A imunorreatividade do PCNA foi mais evidente nos núcleos das 

células dos ductos mamários do que nas células do tecido conjuntivo e células 

mioepiteliais. As áreas mixóides, de formação cartilaginosa ou óssea, não 
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mostraram reatividade com o anticorpo anti-PCNA. Estas características foram 

observadas tanto no corte histológico convencional quanto nos cilindros de TMA. 

  Nos carcinomas em tumor misto avaliados, o percentual médio de 

células imunopositivas na lâmina convencional para a molécula PCNA foi de 

24,62%±12,41, o que nos mostra um grau intermediário de proliferação celular 

(Figura 5). Na avaliação dos grupos de cilindros de TMA para a marcação de PCNA 

a média do percentual de células imunopositivas variou entre 18,33%±10,81 (grupo 

de cilindros 02) e 22,67%±15,69% (grupo de cilindros 01) mantendo um grau 

intermediário de proliferação celular em todos os casos, conforme observado no 

Gráfico 2. 

 

  4.3.2 Anticorpo anti-pancitoqueratina 

 

  A marcação para o anticorpo anti-pancitoqueratina foi observada 

difusamente no citoplasma das células tumorais, que são de linhagem epitelial.  

  Nos CTM avaliados, o percentual médio de células imunopositivas das 

lâminas convencionais para pancitoqueratina foi de 38,49%±21,12, (Figura 5). Na 

avaliação dos grupos de cilindros de TMA para a marcação de pancitoqueratina a 

média do percentual de células imunopositivas variou entre 28,45%±18,14 (grupo de 

cilindros 05) e 44,26%±24,70 (grupo de cilindros 02) conforme observado no Gráfico 

3 (Figura 4).  

 

  4.3.2 Anticorpo anti-vimentina 

 

   Como esperado, a marcação para vimentina foi visível no citoplasma 

de células do eixo conjuntivo-vascular com marcação de fibroblastos, vasos e 

células inflamatórias. As células tumorais de origem mesenquimal como, por 

exemplo, as células mioepiteliais também foram imunomarcadas (Figura 4). 

  Em relação à marcação de células imunopositivas para a vimentina, a 

média nas lâminas convencionais foi de 56,74%±16,10 e a média de células 

marcadas nos grupos de cilindros de TMA variou entre 54,67%±25,25 (grupo de 

cilindros 05) e 58,14%±22,14 (grupo de cilindros 02) conforme observado no Gráfico 

4 e Figura 5. 
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Gráfico 2 – Boxplot para a comparação do percentual de células imunopositivas para o anticorpo anti-
PCNA entre os cortes histológicos convencionais e os grupos de cilindros de 1mm de diâmetro da 
técnica TMA para carcinoma em tumor misto mamário canino, avaliação imuno-histoquímica. UFF – 
Niterói, RJ, 2012. 

 

 

Gráfico 3 - Boxplot para a comparação do percentual de células imunopositivas para o anticorpo anti-
CK-PAN entre as os cortes histológicos convencionais e os grupos de cilindros de 1mm de diâmetro da 
técnica TMA para carcinoma em tumor misto mamário canino, avaliação imuno-histoquímica. UFF – 
Niterói, RJ, 2012. 
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Gráfico 4 - Boxplot para a comparação do percentual de células imunopositivas para o anticorpo anti-
Vimentina entre os cortes histológicos convencionais e os grupos de cilindros de 1mm de diâmetro da 
técnica TMA para carcinoma em tumor misto mamário canino, avaliação imuno-histoquímica. UFF – 
Niterói, RJ, 2012. 

 

 

Figura 4 - Cilindros de TMA, visualização do mesmo caso para os marcadores imuno-histoquímicos 
PCNA, CK-PAN e Vimentina em carcinoma em tumor misto mamário canino 

 

Carcinoma em tumor misto canino, comparação da expressão imuno-histoquímica dos marcadores 
PCNA (A), CK-PAN (B) e Vimentina (C) em um mesmo caso/cilindro de 1mm de diâmetro, técnica de 
TMA. A: Nota-se a variação de intensidade na marcação do anticorpo anti-PCNA em um mesmo 
cilindro. B-C: Observa-se a imunorreatividade contrária nos cilindros marcados com CK-PAN e 
Vimentina, confirmando a imunomarcação de células epiteliais e marcação de células 
mioepiteliais/mesenquimais, respectivamente.  
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Figura 5 - Expressão dos marcadores imuno-histoquímicos CK-PAN, PCNA e Vimentina, em 
carcinoma em tumor misto mamário canino, comparação entre corte histológico convencional e TMA.  

 
Carcinoma em tumor misto canino. Imuno-histoquímica realizada com os anticorpos: anti-CK-PAN, 
corte histológico obtido do bloco de TMA (A) e corte histológico convencional (B), anti-PCNA, corte 
histológico obtido do bloco de TMA (C) e corte histológico convencional (D) e anti-vimentina, corte 
histológico obtido do bloco de TMA (E) e corte histológico convencional (F). 
 

 

  4.3.3 Representatividade do cilindro de TMA 

 

  Quando comparados os dados pelo teste de hipótese não paramétrico 

de Friedman considerando o p-valor estabelecido (Tabela 3), pode-se observar que 

não houve diferença estatística entre lâmina convencional e os cilindros, ou seja, 

não há diferença entre a análise imuno-histoquímica do tumor utilizando uma lâmina 
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convencional ou um único cilindro de 1 mm de diâmetro da lâmina de TMA. Mesmo 

quando comparados com as médias de qualquer quantidade de cilindros e a lâmina 

convencional o resultado estatístico se manteve (Tabela 4). 

 

Tabela 3- Teste de hipótese não paramétrico de Friedman, comparação do percentual de 
imunorreatividade do corte histológico convencional e dos cilindros de 1 mm de diâmetro do TMA para 
cada marcador imuno-histoquímico (Pancitoqueratina, PCNA e Vimentina), UFF – Niterói, RJ, 2012. 

Imunorreatividade (%) Rank* Qui-Quadrado Asymp.Sig.** 

CK-PAN Corte convencional 3,92 

6,714 0,243 

CK-PAN Grupo de cilindros 01 3,85 

CK-PAN Grupo de cilindros 02 4,31 

CK-PAN Grupo de cilindros 03 3,08 

CK-PAN Grupo de cilindros 04 3,00 

CK-PAN Grupo de cilindros 05 2,85 

PCNA Corte convencional 4,50 

6,286 0,279 

PCNA Grupo de cilindros 01 3,71 

PCNA Grupo de cilindros 02 3,00 

PCNA Grupo de cilindros 03 3,36 

PCNA Grupo de cilindros 04 3,43 

PCNA Grupo de cilindros 05 3,00 

VIMENTINA Corte convencional 3,36 

0,939 0,967 

VIMENTINA Grupo de cilindros 01 3,50 

VIMENTINA Grupo de cilindros 02 3,93 

VIMENTINA Grupo de cilindros 03 3,36 

VIMENTINA Grupo de cilindros 04 3,43 

VIMENTINA Grupo de cilindros 05 3,43 

*Rank – posição dos dados de acordo com o Teste de Friedman.  
**Asymp.Sig. – valor referente a p-valor expresso pelo Teste de Friedman 
CK-PAN: Pancitoqueratina. PCNA: Antígeno nuclear de proliferação celular 
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Tabela 4 - Teste de hipótese não paramétrico de Friedman, comparação da média percentual de 
imunorreatividade do corte histológico convencional e dos cilindros de 1 mm de diâmetro de TMA para 
cada marcador imuno-histoquímico (Pancitoqueratina, PCNA e Vimentina), UFF – Niterói, RJ, 2012. 

Imunorreatividade (% média) Rank* Qui-Quadrado Asymp.Sig.** 

CK-PAN Corte convencional  3,85 

7,637 0,177 

CK-PAN Grupo de cilindros 01  4,00 

CK-PAN Grupo de cilindros 1I2p 4,15 

CK-PAN Grupo de cilindros 1I2I3p 3,46 

CK-PAN Grupo de cilindros 1I2I3I4p 3,08 

CK-PAN Grupo de cilindros 1I2I3I4I5p 2,46 

PCNA Corte convencional 4,14 

5,020 0,413 

PCNA Grupo de cilindros 01p 4,00 

PCNA Grupo de cilindros 1I2p 3,14 

PCNA Grupo de cilindros 1I2I3p 3,29 

PCNA Grupo de cilindros 1I2I3I4p 3,57 

PCNA Grupo de cilindros 1I2I3I4I5p 2,86 

VIMENTINA Corte convencional 3,57 

0,082 1,0 

VIMENTINA Grupo de cilindros 01 3,50 

VIMENTINA Grupo de cilindros 1I2p 3,43 

VIMENTINA Grupo de cilindros 1I2I3p 3,50 

VIMENTINA Grupo de cilindros 1I2I3I4p 3,57 

VIMENTINA Grupo de cilindros 1I2I3I4I5p 3,43 

*Rank – posição dos dados de acordo com o Teste de Friedman.  
**Asymp.Sig. – valor referente a p-valor expresso pelo Teste de Friedman 
CK-PAN: Pancitoqueratina. PCNA: Antígeno nuclear de proliferação celular 
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5 DISCUSSÃO 
 

   

  A neoplasia mamária é um assunto abordado em todo o mundo por ter 

uma ocorrência bastante significativa tanto em humanos, quanto em animais, sendo 

particularmente frequente em animais de companhia. Estes tumores podem ser 

classificados como benignos ou malignos e esta diferenciação auxilia na escolha de 

protocolos terapêuticos apropriados (REIS et al. 2010). A ocorrência de tumores 

mamários caninos nos arquivos do MCV é alta quando comparada com as outras 

neoplasias que acometem os cães, dentre os tumores mamários analisados o CTM 

foi o tipo histológico tumoral mais frequente, seguido do Carcinoma complexo. 

Assim, este fator determinou a escolha do tipo tumoral utilizado no estudo. 

  A literatura evidencia a alta frequência de Carcinomas em tumor misto 

nas neoplasias mamárias malignas que acometem as cadelas. Brodey et al. (1983) 

em estudo realizado com 1625 tumores mamários caninos submetidos à análise 

histopatológica conclui que 45,5% dos casos foram diagnosticados como 

Carcinomas em tumor misto. Dados semelhantes foram encontrados por Nelson et 

al. (1972) e Nerurkar et al. (1989) que afirmam que os tipos tumorais que mais 

acometem as cadelas são os Carcinomas em tumor misto e os Carcinossarcomas. 

  Pliego (2012) também obteve maior frequência de CTM (29,8%) em 

estudo realizado com 47 cadelas portadoras de tumoração mamária.  

  Reis et al. (2010) em estudo sobre diferentes métodos diagnósticos em 

casos de tumor de mama em cadelas, também obtiveram maior frequência de 

carcinomas em tumor misto por meio da análise histopatológica. Os autores 

defendem que quando considerados os métodos de diagnóstico de neoplasias 
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mamárias, a histopatologia é considerada diagnóstico definitivo. Ainda em 1985, em 

estudo realizado por Fergusson, os tumores mamários caninos malignos 

representavam em 50% mistos, 40% adenocarcinomas e 10% de outros tipos 

histológicos, dados que correspondem com o presente estudo.  

  Em contrapartida, Martins (2008) obteve, em estudo realizado com 61 

neoplasias mamárias caninas, maior fequência de Carcinomas simples (28/61) e 

apenas nove casos diagnosticados como CTM. Dados semelhantes foram 

observados por Sorenmo et al. (2009) em estudo realizado com 37 cães que 

possuíam neoplasia mamária maligna, a maioria tinha tumores de origem epitelial: 

35 carcinomas simples. 

  Diversos estudos presentes na literatura agrupam os tipos histológicos 

tumorais em Carcinomas, incluindo simples e complexos, Carcinossarcomas e 

Carcinomas em tumor misto. Nessa perspectiva, podemos considerar que a maioria 

das neoplasias mamárias malignas caninas são classificadas como neoplasias 

epiteliais ou Carcinomas, como mostram os estudos realizados por Cassali (2000), 

Souza et al. (2001), Zuccari et al. (2001 e 2002), Oliveira et al. (2003), Silva et al. 

(2007), Martins (2008), Pliego (2012). Estes dados concordam com o presente 

estudo, uma vez que quando agrupados dessa maneira possuímos 55% das 

amostras de Carcinomas e 45% de Carcinomas em tumor misto e Carcinossarcoma. 

No entanto, classificar os tumores mamários caninos em Carcinomas simples com 

suas variantes e Carcinomas complexos é importante devido às diferenças em 

relação ao prognóstico. 

  Nesse intuito, Oliveira et al. (2003) em estudo sobre aspectos 

epidemiológicos da neoplasia mamária canina, após analisar dados referentes a 85 

cadelas apresentando neoplasias mamárias, também constataram uma frequência 

maior de carcinomas (25,9%), seguido dos tumores mistos malignos (22,3%). 

  Zuccari et al. (2001) em estudo com 35 cadelas portadoras de tumores 

mamários, também encontraram resultados semelhantes àquele encontrado por 

Oliveira et al. observando maior frequência de carcinomas (37%, 13/35) seguido do 

tumor misto maligno (28,6%, 10/35). 

  Segundo Martins (2008) em estudo realizado com 61 neoplasias de 

mama de cadelas, 75,4% foram diagnosticados como Carcinomas e 22,9% como 

Carcinomas em tumor misto e Carcinossarcomas. Dados que correspondem com 

Pliego (2012), que diagnosticou 59,6% dos 47 animais de seu estudo como 
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portadores de Carcinomas de mama e 40,4% acometidos pelos tipos CTM e 

Carcinossarcoma. 

  Antes da nova classificação de tumores mamários da Organização 

Mundial de Saúde - Armed Forces Institute of Pathology (OMS-AFIP) (MISDORP et 

al. 1999), a denominação tumor misto maligno era utilizada como sinônimo de 

carcinossarcoma (HAMPE & MISDORP, 1974), tendo sido utilizada para descrever 

tumores mistos com um ou ambos componentes (epitelial e mesenquimal) malignos, 

independentemente da conotação de “carcinossarcoma”, que implica que ambos 

componentes carcinomatosos e sarcomatosos estejam envolvidos (BENJAMIN et al. 

1999). Na atual classificação da OMS-AFIP, a designação tumor misto maligno não 

é mais utilizada. Para Benjamin et al. (1999), lesões que tem somente um 

componente maligno em um tumor misto são denominadas “carcinoma” ou 

“sarcoma” em tumor misto. Segundo esses autores, o prognóstico para os 

carcinossarcomas é pior do que para os carcinomas ou sarcomas em tumores 

mistos (BENJAMIN et al. 1999). 

  Considerando essas alterações na classificação de tumores mamários 

caninos, a frequência de ocorrência de tumores benignos e malignos, bem como o 

tipo histológico diagnosticado, os dados variam consideravelmente nos estudos 

disponíveis na literatura. Esse fator é, possivelmente, devido à existência de 

diferentes métodos de classificação dos tumores e ausência de uniformização de 

critérios para diferenciar os tipos tumorais. Talvez seja necessária a elaboração de 

uma única classificação histológica para os tumores de mama canina que se torne 

consenso mundial para todos os médicos veterinários patologistas, clínicos e 

cirurgiões. O Brasil já elaborou seu consenso no qual o presente estudo foi baseado 

(CASSALI et al. 2011) 

  Dentro do campo da pesquisa do câncer, a utilização de TMAs tem-se 

focado nas lesões malignas, embora qualquer tipo de tecido possa ser usado para a 

construção de TMA. Um bloco de parafina contendo amostra de centenas de 

tumores de modo ordenado é uma poderosa ferramenta para a patologia 

investigativa aplicada (ANDRADE et al. 2007). Desde sua descrição em 1998 por 

Kononen et al. crescente utilização do método pode ser demonstrada pelo número 

de artigos publicados a cada ano (ANDRADE et al. 2007). Porém, para obter 

resultados mais representativos, uma seleção cuidadosa das regiões de interesse 

deve ser realizada, pois uma escolha aleatória da região que constituirá o TMA, não 
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será representativa devido à heterogeneidade intratumoral. Assim, a etapa de 

seleção da área tumoral antes da confecção do bloco de TMA por meio da análise 

histopatológica do caso de interesse, bem como a etapa de confirmação da 

representatividade tumoral realizada após a confecção do bloco de TMA, por meio 

da análise histopatológica do corte histológico de TMA corada com HE, tornam-se 

importantes e indispensáveis para a credibilidade da técnica.  

  Neste estudo, a investigação comparativa revelou que não havia 

diferenças significativas nos parâmetros histológicos entre os cortes de tecido 

convencionais e os cilindros de tecido retirados do tumor. Assim, este estudo mostra 

que todos os cilindros de 1mm de diâmetro selecionados criteriosamente a partir da 

área tumoral, evitando áreas de intensa inflamação ou necrose, foram 

representativos quando comparados com corte histológico convencional, 

demonstrando as características necessárias para a confirmação do diagnóstico 

histopatológico realizado a partir da coloração de HE. 

  Dados semelhantes foram registrados em estudos realizados com 

tecidos neoplásicos humanos. Monnerat et al. (2010) também relataram 

representatividade nos cilindros selecionados para a validação da técnica de TMA 

para o uso no estudo da displasia intraepitelial tubular renal. Gonçalves et al. (2011) 

em estudo realizado para validar a técnica de TMA para uso em ensaios imuno-

histoquímicos e hibridização in situ no linfoma de Hodgkin, observaram que 92% dos 

casos representavam a neoplasia. Cunha et al. (2009) também destacam a 

importância em selecionar áreas morfologicamente representativas do tumor em 

estudos do tumor maligno da bainha do nervo periférico. Gulmann et al. (2003) 

também obtiveram representatividade tumoral no TMA durante a validação da 

técnica para biópsias de câncer gástrico. 

  Em animais, o único estudo encontrado até o momento na literatura 

consultada sobre a validação do uso de TMA foi de Wohlsein et al. (2011) que 

mostra a utilização da técnica em tumores primários do sistema nervoso central de 

cães e gatos. Sobre a representatividade do tumor no TMA, o estudo de Wohlsein et 

al. resultou em 95% dos cilindros avaliáveis: 70% dos cilindros continham 

exclusivamente tecido tumoral; 20% apresentou >50% da área constituída de tecido 

neoplásico e em 10% dos cilindros <50% do tecido tumoral foi observado nos 

cilindros. Assim, os autores excluíram 5% dos casos que apresentaram menos que 
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10% do tumor, porque o número de células neoplásicas era demasiadamente baixo 

para uma avaliação fiável. 

  Outro fator importante é o processo de construção do bloco de TMA 

que deve ser minuciosamente processado uma vez que, principalmente para a 

aplicação na rotina laboratorial, precisa evitar ou, até mesmo, eliminar quaisquer 

erros ou problemas durante a montagem do bloco receptor e preparo da lâmina, 

tendo em vista a perda de casos. Cunha et al. (2009) tiveram perda de três (5%) e 

cinco (8,3%) cilindros dos 12 tumores analisados para a investigação imuno-

histoquímica para Ki-67 e S100, respectivamente. Estes cilindros não 

eram avaliáveis por causa da perda de 0,9% de material durante o corte e/ou de 

coloração. Wohlsein et al. (2011) também observaram perda de ~ 0,9% de cilindros 

durante o processamento histológico e imuno-histoquímico, este valor foi 

considerado muito baixo pelos autores.  

  Paiva-Fonseca et al. (2012) ao analisarem tumores de glândulas 

salivares para validarem a técnica de TMA, estimaram em 3,7% os danos e perdas 

de tecido durante a construção TMA, dados que correspondem com o presente 

estudo. 

  Neste estudo, a perda de cilindros durante a construção do bloco foi 

considerada baixa e os problemas apresentados durante o processamento 

histológico e imuno-histoquímico não demonstraram diferença estatística 

significativa, ou seja, mesmo nos casos com problemas seria possível utilizá-los para 

a análise tumoral (APÊNDICES 2-4). Deve-se levar em consideração também, no 

momento da comparação, que o número de amostras que não apresentaram 

problemas durante a confecção da corte histológico é muito maior que o número de 

amostras que apresentou defeito. 

  Em outros estudos as perdas de tecido, devido à presença do tecido 

tumoral limitado, cortes de tecido com dobras ou com presença de áreas necróticas 

foram elevadas, apresentando entre 5% e 33%, especialmente nos estudos com 

cilindros de 0,6 mm de diâmetro ou menor (GILLETT et al. 2000; HOOS et al. 2001; 

EGUILUZ et al. 2006; ECKEL-PASSOW et al. 2010). 

  Em relação ao tempo gasto com a construção do bloco de TMA, nota-

se que, mesmo sendo uma técnica manual artesanal – técnica descrita por Pires et 

al. (2006) – foi executada de forma fácil e rápida, cada bloco de TMA demorou cerca 

de 45 a 55 minutos para ficarem prontos. Pires et al. (2006) também relatam que a 



42 

 

construção de blocos de TMA foi rápida (30 minutos para fazer um bloco de 25 

núcleos) e fácil (uma vez que as áreas foram previamente selecionadas). 

  A técnica de TMA mostrou-se apropriada para a avaliação IHQ de 

antígenos com expressão variável em TMC, três anticorpos foram escolhidos para 

esta investigação: anti-PCNA, anti-vimentina e anti-pancitoqueratina. Comparando o 

percentual de células imunopositivas do corte convencional com os grupos de 

cilindros das lâminas de TMA, observou-se que não há diferença estatística 

significativa, independente do marcador imuno-histoquímico utilizado (Gráficos 02, 

03 e 04). 

  Tratando-se do uso da técnica de TMA para a avaliação IHQ, dados 

semelhantes foram obtidos por Cunha et al. (2009) que relataram boa concordância 

ao utilizarem os anticorpos anti-S100 e anti-KI-67 para o estudo em tumores 

malignos da bainha do nervo periférico. Para Wohlsein et al. (2011) os resultados 

imuno-histoquímicos obtidos a partir de cilindros de TMA com um diâmetro de 1,2 

mm de tumores cerebrais primários de cão e gato não diferiram estatisticamente 

entre os cortes de tecidos inteiros. Camp et al. (2000) em estudo para validar a 

técnica de TMA em carcinoma de mama humano, observaram boa concordância na 

IHQ para os marcadores HER-2, progesterona e estrógeno ao utilizarem dois 

cilindros de 0,6 mm de diâmetro. Esses dados são concordantes com os resultados 

de Torhorst et al. (2001) que sugeriu que, na maioria dos casos, dois núcleos de 0,6 

mm de diâmetro fornecem resultados valiosos, de preferência um a partir da borda 

do tumor e um a partir do centro do tumor. 

  A investigação simultânea de múltiplas amostras de tecido em um 

bloco de parafina é uma vantagem notável da tecnologia TMA, particularmente o 

nível de normalização que pode ser alcançado dentro de um experimento TMA. Um 

grande número de amostras de tecido são processadas sob condições de 

laboratório e processamento idênticas, utilizando concentrações idênticas e as 

temperaturas de todos os reagentes para os tempos de incubação idênticos. Esta é 

uma diferença significativa em comparação com os estudos tradicionais, onde uma 

ligeira variação em alguns parâmetros experimentais menores (por exemplo, idade 

do bloco ou espessura do corte ou tempos de incubação) é tolerável, porém 

interferem na avaliação final (BUBENDORF et al., 2001; WOHLSEIN et al. 2011). 

Neste estudo, também observamos que a técnica de TMA é muito eficaz para a 

avaliação IHQ em condições de processamento idênticas, não sofrendo variações 
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entre as amostras causadas pelas diferenças de titulações, tempo ou temperaturas 

durante o processamento, tornando a avaliação mais fidedigna quando comparada 

aos testes tradicionais. 

  O PCNA é um co-fator da DNA polimerase que é sintetizado na fase 

G1 a fase S da divisão celular e sua expressão está relacionada à proliferação 

celular, sua meia vida longa permite que células que já deixaram o ciclo celular 

ainda persistam apresentado o antígeno, resultando em uma proporção de 

positividade IHQ maior. Dessa forma, na avaliação do PCNA é sugerida a contagem 

de núcleos com marcação intensa para evitar células que não estão no ciclo celular 

(SARLI et al. 1995). 

  Variações na intensidade de marcação do anticorpo anti-PCNA 

observados em um mesmo caso ou comparando entre casos diferentes também 

foram relatados por Preziosi et al. (1995), Lörh et al. (1997), Funakoshi et al. (2000), 

Martins (2008), Pliego (2012). 

  A expressão da molécula de PCNA obteve grau intermediário quando 

avaliada nos casos de CTM deste estudo, tanto quando analisados nas lâminas 

convencionais quanto nos cilindros de TMA. Dados semelhantes sobre a 

imunorreatividade do anticorpo anti-PCNA foram observados nos estudos de Löhr et 

al. (1997) que relataram um percentual médio de imunomarcação em Tumores 

mistos malignos de cães de 27,9%±15,6, Funakoshi et al. (2000) também 

identificaram em tumores mistos malignos caninos marcação de 15,7%±9,4 e no 

estudo de Martins (2008) que obteve um percentual médio de expressão de PCNA 

de 19,50%±13,03 em CTM. 

  Em contrapartida, Pliego (2012) ao avaliar a expressão de PCNA em 

CTM obteve um percentual médio de 30,22%, classificado como grau elevado de 

expressão.  

  Em relação à marcação IHQ para os anticorpos anti-pancitoqueratina e 

anti-vimentina, observamos neste estudo que a imunorreatividade nos Carcinomas 

em tumor misto foi maior para a vimentina quando comparada a CK-PAN. Isso indica 

que há maior envolvimento das células mesenquimais em CTM do que células 

epiteliais.  

  Zuccari et al. (2002) em estudo com 31 cadelas portadoras de TMC 

evidenciaram que células mioepiteliais demonstraram positividade para a vimentina 

que se intensificou nas metaplasias condróide e óssea dos tumores mistos. 
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Destexhe et al. (1993) ao estudarem os principais tipos de células, epiteliais, 

mioepiteliais e conectivas, identificaram que as células mioepiteliais representam o 

principal componente da maioria dos TMC.  

  Sabe-se, entretanto, que em situações especiais a vimentina passa a 

ser exibida por células não mesenquimais. Assim é que muitas células malignas e 

não malignas de origem mesenquimal, adquirem a expressão da vimentina quando 

perdem sua orientação tridimensional (ARAUJO et al. 1993; JANDA et al. 2002).

  Rabanal e Else (1994) ao estudarem TMC relataram que tecidos 

mesenquimais, incluindo pré-cartilagem em tumores e células mioepiteliais 

claramente diferenciadas sempre são marcadas positivamente para vimentina. 

  A literatura ainda nos mostra que a vimentina pode auxiliar na 

caracterização do grau de metaplasia das células mioepiteliais dos tumores mistos 

mamários em cadelas (ZUCCARI et al. 2002). 

   Portanto, os resultados obtidos neste estudo, com respaldo estatístico, 

validam a utilização da técnica adaptada de TMA descrita por Pires et al. (2006) para 

a utilização na análise da neoplasia mamária canina, utilizando apenas um cilindro 

de tecido com 1 mm de diâmetro, reduzindo acentuadamente os custos e o tempo da 

análise. Porém, a utilização de no mínimo três cilindros de cada caso é 

recomendada para a construção do bloco de TMA, a fim de garantir que haja ao 

menos um cilindro viável para a avaliação imuno-histoquímica. A técnica de 

TMA é um método promissor para a análise da expressão de biomarcadores imuno-

histoquímicos e correlações histológicas em análises da neoplasia mamária canina, 

garantido representatividade da neoplasia confirmada estatisticamente no que se 

refere à comparação com o corte convencional. 
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6 CONCLUSÃO 
 

   

 Este estudo valida a utilização da técnica de TMA descrita por Pires et 

al. (2006) em neoplasia mamaria canina. 

 A avaliação imuno-histoquímica da neoplasia mamária canina realizada 

pela técnica de TMA pode ser feita com a utilização de apenas um cilindro de 1mm 

de diâmetro de tecido tumoral. 

 A montagem do bloco de TMA é rápida, o seu tempo de 

processamento e análise é menor e o custo com reagentes é acentuadamente 

reduzido quando comparado com os gastos convencionais. 

 A utilização de no mínimo três cilindros de cada caso é recomendada 

para a construção do bloco de TMA, a fim de garantir que haja ao menos um cilindro 

viável para a avaliação imuno-histoquímica.  

 A representatividade histológica da área tumoral do carcinoma em 

tumor misto mamário canino pode ser obtida com o uso de um cilindro de 1mm no 

TMA. 

 Uma seleção prévia, cuidadosa e criteriosa das regiões mais 

representativas da neoplasia mamária em cadela é imprescindível para a montagem 

adequada do bloco de TMA. 

 A montagem e o processamento do bloco de TMA devem ser 

minuciosos para a obtenção de material representativo e de qualidade para a análise 

da neoplasia mamária canina. 
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 A proliferação celular no carcinoma em tumor misto mamário canino é 

considerada como de grau intermediário.  

 O carcinoma em tumor misto mamário canino apresenta maior 

envolvimento de células mesenquimais quando comparado com células epiteliais, de 

acordo com os marcadores Vimentina e Citoqueratina. 
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ANEXO 01 – Parecer do Comitê de Ética no Uso de Animais - UFF 
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APÊNDICE 01 – Mapa para orientação espacial dos blocos de TMA, cilindros de 1 

mm de diâmetro. 

 

BLOCO V01 

Órgão CTM - 
Grupo de 

cilindros 01 

CTM - 
Grupo de 

cilindros 02 

CTM - 
Grupo de 

cilindros 03 

CTM - Grupo 
de cilindros 

04 

CTM - 
Grupo de 

cilindros 05 

 2K 2K 2K 2K 2K 

Pulmão 2E3 2E3 2E3 2E3 2E3 

 57 i 57 i 57 i 57 i 57 i 

Coração 8B2 8B2 8B2 8B2 8B2 

 46M 46M 46M 46M 46M 

Fígado 13B2 13B2 13B2 13B2 13B2 

 47F2 47F2 47F2 47F2 47F2 

Rim 33C 33C 33C 33C 33C 

 39C2 39C2 39C2 39C2 39C2 

 PULMÃO  
(1 cilindro) 
PULMÃO  
(1 cilindro) 

 

 

BLOCO V03 

Órgão CTM – 
Grupo de 

cilindros 01 

CTM – 
Grupo de 

cilindros 02 

CTM – 
Grupo de 

cilindros 03 

CTM – 
Grupo de 

cilindros 04 

CTM – 
Grupo de 

cilindros 05 

 8C 8C 8C 8C 8C 

Coração FR66-11 FR66-11 FR66-11 FR66-11 FR66-11 

 52-1 52-1 52-1 52-1 52-1 

Fígado FR 44-2 FR 44-2 FR 44-2 FR 44-2 FR 44-2 

 FR 48-1 FR 48-1 FR 48-1 FR 48-1 FR 48-1 

Rim FR 67-2 FR 67-2 FR 67-2 FR 67-2 FR 67-2 

 5J 5J 5J 5J 5J 

Pulmão 41G 41G 41G 41G 41G 

 RIM  
(1 cilindro) 
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APÊNDICE 02 – Boxplots para comparação entre os cilindros que apresentaram 

problemas e os cilindros completos durante a análise imuno-histoquímica para o 

anticorpo anti-CK-PAN. UFF – Niterói, RJ. 

 

*Não – cilindros sem problemas. Sim – cilindros com problemas 
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APÊNDICE 03 – Boxplots para comparação entre os cilindros que apresentaram 

problemas e cilindros completos durante a análise imuno-histoquímica para o 

anticorpo anti-PCNA. UFF – Niterói, RJ. 

Não: Cilindros sem problemas. Sim: Cilindros com problemas  
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APÊNDICE 04 – Boxplots para comparação entre os cilindros que apresentaram 

problemas e os cilindros completos durante a análise imuno-histoquímica para o 

anticorpo anti-vimentina. UFF- Niterói, RJ 

 

 

Não: Cilindros sem problemas. Sim: Cilindros com problemas  
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