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RESUMO 

 

 As neoplasias mamárias estão entre as mais comuns na cadela, sendo conhecidas 

pela sua heterogeneidade biológica e histomorfológica. Os sarcomas mamários são mais 

comuns em canídeos do que no Homem, o que permite obter dados oncológicos 

comparativos potencialmente valiosos. 

 O objetivo deste trabalho foi a caracterização histopatológica e imuno-

histoquímica de sarcomas e carcinossarcomas mamários caninos. Foram incluídos nestes 

estudo 30 sarcomas (15 fibrossarcomas e 15 osteossarcomas) e 15 carcinossarcomas 

mamários caninos, avaliando-se características clínico-patológicas e imuno-

histoquímicas com recurso a diferentes marcadores de diferenciação celular (pan-

queratina, vimentina, α-SMA, desmina, calponina, NSE e β-catenina). Adicionalmente, 

foi possível efetuar um estudo de sobrevivência em 28 cadelas, de forma a serem 

avaliadas possíveis associações entre as variáveis clinicopatológicas e a sobrevida total e 

livre de doença. 

 Relativamente aos parâmetros clinicopatológicos, a maioria das neoplasias surgiu 

em cadelas com média de idades de 11 anos, de raça indeterminada, sendo caracterizadas 

por grandes dimensões, localizadas nas glândulas mamárias caudais e exibindo a nível 

histológico um crescimento geralmente de tipo infiltrativo, grau histológico elevado e 

frequente comportamento invasor. 

 Pela análise estatística dos resultados, relativamente à imunohistoquímica, 

verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas para a imunomarcação 

com pan-queratina e vimentina entre os sarcomas e os carcinossarcomas e com NSE entre 

os osteossarcomas e os fibrossarcomas/carcinossarcomas, o que estará associado à sua 

histogénese. Relativamente à influência de parâmetros clínico-patológicos na sobrevida 

total e sobrevida livre de doença apenas se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas para a invasão vascular, apresentando as cadelas com neoplasias invasivas 

piores tempos de sobrevivência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: cadela, tumores mamários, sarcomas, carcinossarcomas, imuno-

histoquímica, sobrevida. 
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ABSTRACT 

 

 Mammary neoplasias are among the most common neoplasia in dogs and are 

known for their biological and histomorphological heterogeneity. Although uncommon, 

mammary sarcomas are more frequent in dogs than in humans, which may allow us to 

obtain potentially valuable comparative oncological data. 

 The objective of this work was the histopathological and immunohistochemical 

characterization of canine mammary sarcomas and carcinosarcomas. Thirty canine 

mammary sarcomas (15 fibrosarcomas and 15 osteosarcomas) and 15 carcinosarcomas 

were enrolled in the present study, with clinicopathological and immunohistochemical 

assessments using different types of cellular differentiation markers (pan-keratin, 

vimentin, α-SMA, desmin, calponin, NSE and β-catenin). In addition, it was possible to 

conduct a survival study on 28 dogs in order to evaluate possible associations between 

the clinicopathological variables and overall and disease-free survival. 

 With regard to clinicopathological parameters, most neoplasias occurred in dogs 

with an average age of 11 years, of undetermined breed, large in size, located in the rear 

mammary glands, and exhibiting, in histological terms, a generally infiltrative type of 

growth, high histological grade and frequent invasive behaviour. 

 Following statistical analyses of results, with regard to immunohistochemistry, 

there were statistically significant differences for immunoexpression with pan-keratin and 

vimentin between sarcomas and carcinosarcomas and with NSE among the 

osteosarcomas and the fibrosarcomas/carcinosarcomas, which is likely due to 

histogenesis. Regarding the influence of clinicopathological parameters on overall 

survival and disease-free survival, statistically significant differences only existed for 

vascular invasion, with the dogs harbouring invasive neoplasias showing lower survival 

rates. 

 

Keywords: dog, mammary tumours, sarcomas, carcinosarcomas, 

immunohistochemistry, survival. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Anatomia e fisiologia mamária 

A lactação é uma das principais caraterísticas dos mamíferos, e a glândula 

mamária é o complexo responsável por este processo fisiológico. Durante a evolução, a 

lactação desenvolveu-se como a forma mais eficiente, efetiva e adaptável de provisão de 

nutrientes que já existiu entre os vertebrados (Kaimala et al., 2012). A glândula mamária 

é um órgão único, com um caraterístico padrão de desenvolvimento morfológico e 

funcional, que sofre sucessivos ciclos de crescimento, diferenciação e involução, 

repetidos a cada gestação, através do ciclo reprodutivo feminino. A fisiologia mamária é 

um processo complexo regulado por hormonas, tais como estrogénios, progesterona, 

hormona de crescimento e prolactina, e factores de crescimento, de que é exemplo o fator 

de crescimento epidérmico (Pereira et al., 2009). 

Na glândula mamária normal da cadela (Zuccari et al., 2004), há dois tipos de 

células epiteliais a delimitarem todo o sistema lobular e ductal: a camada interna de 

células luminais secretoras de leite e a camada externa incompleta de células 

basais/mioepiteliais, rodeadas por tecido conjuntivo (Lazard et al. 1993; Toniti et al., 

2010). As células basais e mioepiteliais sintetizam a membrana basal de ductos e alvéolos 

e formam uma barreira estrutural entre as células epiteliais luminais e o estroma 

circundante (Beha et al., 2012). As células basais que apresentam um imunofenótipo 

epitelial e muscular liso são denominadas de células mioepiteliais, sendo que, alguns 

autores, colocam a hipótese de existir uma estreita relação entre o compartimento basal 

mioepitelial e as células estaminais progenitoras da glândula mamária (Sorenmo et al., 

2011). Nos ductos, as células mioepiteliais formam uma camada de células quase 

contínua orientada paralelamente ao eixo longo dos ductos, que circunda as células 

epiteliais luminais e as separa da membrana basal e do estroma. Nos alvéolos, as células 

mioepiteliais são descontínuas, formando uma rede em redor dos alvéolos, permitindo o 

contacto direto de algumas células epiteliais luminais com a membrana basal. Desta 

forma, o mioepitélio não está somente localizado numa posição ideal para comunicar 

entre estes dois compartimentos (células epiteliais e estroma), como fornece importantes 

sinais reguladores para a manutenção da estrutura celular normal (Beha et al., 2012). 

A glândula mamária (Figura 1) é diferente da maioria dos órgãos dos vertebrados, 

que são definidos durante a embriogénese e mantêm a sua estrutura básica durante a vida 

adulta (Kaimala et al., 2012). Durante o desenvolvimento embrionário ocorre a formação 
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de linhas bilaterais e botões mamários em localizações específicas ao longo da linha 

mamária; no nascimento, a glândula mamária não está totalmente desenvolvida, sendo 

que o seu desenvolvimento completo ocorre na fêmea adulta durante a gestação (Santos 

et al., 2010). Em machos, está presente numa forma rudimentar e, geralmente, não 

funcional; contudo, em fêmeas, é um órgão altamente dinâmico que sofre alterações 

morfogenéticas dramáticas durante a gestação, lactação e regressão. Com a gestação, 

devido ao aumento dos níveis de prolactina e progesterona, verifica-se proliferação ductal 

e diferenciação lobuloalveolar. Próximo do parto, os alvéolos diferenciam-se em epitélio 

secretor, pronto para sintetizar e secretar leite. Durante a involução, o epitélio secretor 

sofre apoptose, as células adiposas rediferenciam-se e a glândula remodela-se. Esta cadeia 

de eventos bem orquestrados na glândula mamária envolve a participação de uma 

população heterogénea de células. As células estaminais mamárias fornecem os atributos 

dinâmicos e flexíveis à glândula mamária, além da homeostase tecidular normal; estas 

células dão origem ao epitélio maduro das linhagens luminal ou mioepitelial através de 

uma série de intermediários restritos de linhagem, tais como os progenitores luminal e 

mioepitelial, respetivamente. A linhagem luminal pode ser subdividida em células 

luminais ductais e alveolares, que surgem a partir dos respetivos progenitores. As células 

luminais ductais delimitam os ductos, enquanto as células luminais alveolares constituem 

as unidades alveolares que surgem durante a gestação, como mencionado anteriormente. 

Dada a heterogeneidade das células mamárias, tornou-se difícil a identificação e 

isolamento de uma população pura de células estaminais mamárias; contudo, são estas 

células estaminais que dão à glândula mamária a capacidade de sofrer ciclos de expansão 

e involução (Kaimala et al., 2012). A diferenciação lobular e secretora completa, que se 

observa no diestro é, resultante do corpus luteum funcional, que produz elevados níveis 

de progesterona, de forma independente da gravidez (Santos et al., 2010). 
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Figura 1: Glândula mamária. a) O crescimento de alvéolos a partir de ductos de glândula mamária durante 

a gestação. b) Células mioepiteliais contribuem para a secreção de leite pelas células alveolares. c) Um 

único tipo de células secretoras alveolares produz as proteínas e a gordura do leite (Adaptado de Mobasheri 

e Barrett-Jolley, 2014).  

 

 

1.2 – Neoplasias mamárias caninas 

1.2.1 - Generalidades 

O cancro é uma das principais causas de morte em humanos e canídeos. Em geral, 

o cancro que ocorre em cães, pode representar o cancro humano, de uma forma não 

possível de mimetizar com outros modelos animais (Pinho et al., 2012). 

A nível mundial são diagnosticados, anualmente, cerca de 910000 novos casos de 

cancro da mama no Homem (Kumaraguruparan et al., 2006). O cancro da mama é um 

dos mais importantes problemas de saúde no mundo, contribuindo em 2007, para cerca 

de 26% de todos os tipos de cancro, tendo uma taxa de mortalidade de cerca de 15%. Em 

2006, na Europa, surgiram 13% de novos casos por ano, sendo que as mulheres com 

neoplasia da mama tiveram um risco anual de cerca de 0,5% de desenvolverem neoplasia 

contralateral (Mello et al., 2010). Em 2011, mais de 230000 novos casos de cancro da 

mama invasivo foram diagnosticados nos Estados Unidos (Wend et al., 2013). O cancro 

da mama constitui o tipo mais comum de cancro e o que causa maior mortalidade na 

mulher contudo, a maioria das mortes não são devidas ao tumor primário em si, mas são 

resultado de metástases para outros órgãos (Chirife et al., 2006; Scully et al., 2012). A 
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maioria das lesões malignas são epiteliais, no entanto, o estroma também pode dar origem 

a neoplasias, as quais em geral são similares às lesões mesenquimatosas encontradas 

noutros órgãos. Os sarcomas primários da mama apresentam uma baixa prevalência, 

ocorrendo em menos de 1% das mulheres com cancro da mama (Chirife et al., 2006).  

O cancro é a principal causa de morte em cães de países desenvolvidos, o que 

decorre do aumento da expetativa de vida desses animais, relacionado com melhorias na 

prevenção de doenças infeciosas e parasitárias, nutrição, terapêutica e prática médica 

(Horta et al., 2012). As neoplasias mamárias estão entre as mais comuns na cadela, sendo 

apenas ultrapassadas pelas neoplasias cutâneas. Reportadas por todo o mundo, a maioria 

destas neoplasias são de origem epitelial (Sontas et al., 2009; Louis et al., 2012; Pinho et 

al., 2012), apresentando aproximadamente 50% destas lesões caraterísticas malignas 

(Clemente et al., 2010). Existem semelhanças epidemiológicas, morfológicas, 

moleculares e biológicas entre tumores mamários caninos e humanos, sendo a cadela a 

fêmea que apresenta maior incidência de neoplasias mamárias de todos os mamíferos 

(Zuccari et al., 2004; Kumaraguruparan et al., 2006). A incidência anual de tumores 

mamários em canídeos é 3 vezes superior do que em humanos (Pawlowski et al., 2013a), 

constituindo um importante problema em Medicina Veterinária (Cassali et al., 2011). O 

pico de incidência de tumores mamários no Homem é no grupo de 50 a 58 anos de idade, 

sendo que em canídeos a incidência mais elevada é observada em animais com 7 a 11 

anos de idade, um grupo etário comparável, com idêntica distribuição por género em 

ambas as espécies, sendo mais frequente em fêmeas (Strandberg e Goodman, 1974; 

Damasceno et al., 2012). Algumas raças caninas apresentam maior risco de 

desenvolverem tumores mamários, de que são exemplos: Brittany spaniel, Springer 

spaniel inglês, Labrador retriever, Setter irlandês, Pointer, Great Pyrenees, Samoyedo, 

Airedale terrier, Caniche e Keeshonds (Novosad, 2003). A susceptibilidade mais elevada 

para o cancro da mama, verificada pela maior incidência em algumas raças, indica uma 

influência genética no desenvolvimento dos tumores mamários caninos (Borge et al., 

2013). 

O cancro da mama é uma doença heterogénea, que inclui um amplo espetro de 

subtipos histológicos e uma diversidade de comportamentos biológicos (Sarrió et al., 

2008). Na mulher, o tipo histológico mais frequente é o carcinoma ductal (70% a 80%), 

seguido do carcinoma lobular (Mello et al., 2010). Na cadela, os tumores mistos benignos 

são uma das neoplasias mamárias mais comuns. Estes tumores exibem um padrão 

histológico complexo porque compreendem elementos do epitélio (luminal e 
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mioepitelial) e do mesênquima, assim como, cartilagem, osso ou gordura (Gärtner et al., 

1999) e têm a capacidade de sofrer transformação maligna, levando, principalmente, ao 

surgimento de carcinomas e menos frequentemente a carcinossarcomas e sarcomas em 

tumores mistos benignos. De acordo com a literatura, os tumores mistos representam 50% 

a 66% das neoplasias mamárias caninas. Os tumores mistos ocorrem independentemente 

da raça e afetam mais comumente as glândulas caudais e, ocasionalmente, as glândulas 

craniais (Cassali et al., 2012). Dos tumores mamários malignos, os carcinomas são os 

mais comuns, mas também ocorrem sarcomas, tais como fibrossarcomas, osteossarcomas 

e carcinossarcomas (Wensman et al., 2008). 

O desenvolvimento da investigação em Oncologia foi tornado possível, sobretudo, 

através de modelos animais que apresentam muitos aspetos da complexidade do cancro 

humano, permitindo avanços nesta área (Pinho et al., 2012) e, subsequentemente, levando 

a diagnósticos mais precoces, prognósticos mais exatos (Martins et al., 2002) e a novos 

protocolos de tratamento (Liu et al., 2013). Nos últimos anos, os modelos caninos, 

mostraram ter um crescente uso na investigação do cancro humano, sobretudo, pelo seu 

desenvolvimento e progressão espontâneos, que mimetizam esta doença, contribuindo 

para avanços promissores, com potenciais implicações no desenvolvimento de novas 

terapias (Zuccari et al., 2004; Pinho et al., 2012; Feliciano et al., 2012). A revelação da 

sequência completa do genoma canino em 2005 permitiu, finalmente, a investigação das 

semelhanças biológicas moleculares entre tumores humanos e caninos (Rivera e Euler, 

2011); por esta razão, as cadelas apresentam um excelente modelo comparativo para 

compreender vários aspectos da carcinogénese mamária em ambas as espécies (Andrade 

et al., 2010). 

Entre as caraterísticas do cancro da mama, partilhadas por ambas as espécies, 

estão a ocorrência espontânea de tumores, e uma influência hormonal no 

desenvolvimento do tumor (ex. estrogénio e progesterona). A metastização para 

linfonodos regionais parece ser importante como um fator prognóstico em canídeos e em 

humanos, sendo a disseminação metastática semelhante (Borge et al., 2013). Geralmente, 

em tumores mamários caninos malignos, a disseminação metastática ocorre por via 

linfática para os linfonodos regionais ou por via hematogénica, sendo os pulmões o local 

mais frequente das metástases à distância (Shafiee et al., 2013). 

Quando a biologia e a patologia molecular das neoplasias mamárias caninas forem 

clarificadas, podem tornar-se ainda um melhor modelo para o cancro da mama humano 

(Dutra et al., 2008), em termos de abordagens diagnósticas, prognósticas, 
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comportamentais, morfológicas e biológicas (Grandi et al., 2010). Tendo em 

consideração que os animais de companhia e os proprietários partilham o mesmo 

ambiente, estudos comparativos de doenças (onde se inserem os tumores mamários) em 

animais de companhia podem contribuir com dados para problemas complexos em saúde 

humana (Kumaraguruparan et al., 2006). 

 

1.2.2 - Etiopatogenia 

A etiologia do cancro da mama da mulher é multifactorial e inclui fatores tais 

como predisposição genética, momento de surgimento da menarca, primeira gestação e 

atividade de recetores hormonais na mama. Há ainda outros fatores de risco conhecidos 

tais como: a terapêutica hormonal de substituição pós-menopausa, obesidade, consumo 

de álcool, certas lesões mamárias benignas e, a presença de familiares em 1º grau com 

cancro da mama (Thuróczy et al., 2007). Em canídeos, o risco de desenvolvimento de 

tumores mamários aumenta a partir dos 6 a 7 anos de idade. Nesta espécie, determinados 

fatores como o número de gestações, história de falsas gestações, regularidade dos ciclos 

éstricos, número de ninhadas e de crias e o seu tamanho foram descritos como não estando 

relacionados com o seu desenvolvimento (Sontas et al., 2009). Contudo, outros fatores 

de risco incluem a obesidade, o consumo de carne vermelha (Novosad, 2003), fatores de 

crescimento, a sobreexpressão de ciclooxigenase-2 (Sleeckx et al., 2011), assim como, os 

progestagénios e estrogénios administrados em altas doses, no momento errado ou de 

forma prolongada. A razão para o aumento da frequência de tumores nas últimas duas 

glândulas mamárias é desconhecido, contudo, foram sugeridas algumas explicações tais 

como o seu maior volume ou maior proliferação verificada em resposta ao estrogénio. 

Além disso, as lesões de hiperplasia, que ocorrem mais comumente nestas glândulas, são 

considerados os estádios iniciais da tumorigénese (Sontas et al., 2009).  

As neoplasias mamárias podem ocorrer como resultado de interações complexas 

de distintos fatores, no entanto, a causa exata permanece ainda em investigação. Através 

de um processo dinâmico, pode haver influência por fatores internos do hospedeiro, tais 

como os genéticos, e fatores externos, incluindo a contaminação ambiental (Andrade et 

al., 2010). Os tumores mamários surgem através de alterações genéticas que afetam os 

sistemas de controlo de crescimento celular (Pietras e Ӧstman, 2010), o que conduz a 

acumulação de células causada por proliferação excessiva, apoptose insuficiente ou 

desregulação da diferenciação celular (Kumaraguruparan et al., 2006). Os factores 
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genéticos implicados permanecem relativamente desconhecidos (Damasceno et al., 

2012); contudo, alguns autores detetaram mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, 

envolvidos no cancro da mama da mulher, que parecem estar envolvidos na tumorigénese 

mamária em algumas raças de canídeos (Sleeckx et al., 2011). Alguns estudos 

conseguiram também estabelecer que muitos animais com tumores mamários apresentam 

expressão diminuída do gene supressor da proliferação celular p53 e sobreexpressão de 

protooncogenes como o c-erB2 e c-myc, que estimulam a proliferação celular (Vidales e 

Mocha, 2007). Desde a década de 1970, que alguns autores defendem a hipótese de 

progressão maligna nos tumores mamários mistos benignos da cadela, mas só 

recentemente, as alterações proteicas que podem contribuir para essa transformação 

foram observadas, tais como a perda de p63, ∆Np63, E-caderina, β-catenina e 

sobreexpressão de EGFR (Damasceno et al., 2012). 

O principal fator associado ao desenvolvimento de tumores mamários em 

canídeos é a influência hormonal, o que é observado ao verificar-se que a idade no 

momento da ovariohisterectomia influencia o desenvolvimento da neoplasia, sendo que 

a ovariohisterectomia precoce diminui o risco de tumores mamários (Novosad, 2003). As 

cadelas ovariohisterectomizadas antes do primeiro ciclo éstrico têm uma probabilidade 

de, aproximadamente, 0,5% de desenvolverem neoplasia mamária; esse risco aumenta 

para 8% após o primeiro ciclo éstrico e continua a aumentar até 26% após o segundo ciclo 

éstrico (Novosad, 2003), com o efeito protetor sendo perdido após cerca de quatro ciclos 

(Louis et al., 2012). Assim, a ovariohisterectomia em idades tardias não parece reduzir o 

risco de desenvolver tumores malignos da glândula mamária (Novosad, 2003). 

É conhecido o papel crucial das hormonas ováricas (estrogénio, progesterona, 

androgénio) na patogenia dos tumores mamários caninos (Mariotti et al., 2013), sendo 

que mais de 50% destes tumores expressam recetores de estrogénio (RE) e de 

progesterona (RP) (Louis et al., 2012). A progesterona e o estrogénio têm funções no 

controlo da proliferação da glândula mamária e na tumorigénese mamária; em canídeos, 

a exposição prolongada à progesterona estimula a proliferação do epitélio mamário 

(Louis et al., 2012). As hormonas ováricas desempenham as suas funções através dos 

recetores nucleares RE-α, RE-β, RP e recetor de androgénio (RA), sendo a avaliação 

imuno-histoquímica do estado do recetor hormonal uma ferramenta muito útil na 

abordagem ao cancro da mama da mulher (Mariotti et al., 2013).  

O desenvolvimento da maioria dos carcinomas da glândula mamária é dependente 

de estrogénio, sendo frequente a expressão de RE nestas neoplasias. Os tumores benignos 



 

8 
 

e os carcinomas bem diferenciados têm maior probabilidade de ser RE-positivos, 

enquanto os mais indiferenciados e anaplásicos têm maior probabilidade de ser RE-

negativos. A expressão de RE também foi encontrada como estando associada com o 

estado hormonal do animal. As cadelas jovens não castradas têm maior probabilidade de 

terem tumores RE-positivos do que cadelas idosas ovariohisterectomizadas (Louis et al., 

2012). Algumas variáveis epidemiológicas e clínicas, como idade, número de gestações, 

pseudogestação e terapêutica hormonal para controlo do ciclo éstrico, estão associadas 

com o conteúdo de RE-α em tecido mamário canino normal e neoplásico (Mariotti et al., 

2013).  

Os mecanismos envolvidos na indução de neoplasia mamária pela progesterona 

incluem uma sobreregulação da produção da hormona de crescimento (GH) na glândula 

mamária. A marcação para o RP foi descrita no núcleo de células epiteliais normais e 

neoplásicas, assim como nas células mioepiteliais destes tecidos (Louis et al., 2012). O 

papel do RA é ainda desconhecido; contudo, alguns autores demonstraram a sua presença 

em tecido mamário canino normal e neoplásico, tendo sido observada uma elevada 

expressão especialmente, em carcinomas metastizados e no carcinoma inflamatório, o 

que sugere que possa estar envolvido no processo de invasão tumoral (Mariotti et al., 

2013). 

Há evidência crescente que interações entre as células neoplásicas e o estroma são 

cruciais para a progressão maligna (Pukrop et al., 2006), por facilitarem a proliferação e 

a invasão celular e a angiogénese, com remodelação do microambiente tumoral através 

de proteases associadas à matriz, tais como as metaloproteases de matriz e proteases de 

serina, que quebram membranas basais e proteínas da matriz extracelular (Santos et al., 

2013). De facto, muitas caraterísticas neoplásicas são fornecidas pelos vários 

componentes do estroma, incluindo células endoteliais, pericítos, fibroblastos, várias 

classes de células inflamatórias e matriz extracelular. Os fibroblastos associados ao 

cancro são o tipo de células mais proeminente no estroma neoplásico, sobretudo da mama, 

tendo estudos recentes demonstrado a presença de diferentes subpopulações de 

fibroblastos (Pietras e Ӧstman, 2010). 

Por outro lado, dois aspetos centrais na génese e progressão tumoral são a 

transição epitélio-mesênquima (TEM) e o envolvimento de células estaminais 

cancerígenas (descrito no subcapítulo da histogénese) (Wensman et al., 2008). O processo 

de TEM (Figura 2) é um fenómeno biológico que permite a uma célula epitelial polarizada 

sofrer múltiplas alterações bioquímicas que lhe permitem assumir as caraterísticas e 
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funções de células mesenquimatosas (Beha et al., 2012). É um processo complexo 

associado à perda de adesão intercelular, morfologia celular, reorganização do 

citoesqueleto, expressão de marcadores mesenquimatosos (como a vimentina), e aumento 

da motilidade celular e invasão (Wang et al., 2010). Este processo confere às células 

neoplásicas epiteliais os traços biológicos necessários para cumprirem a maioria dos 

passos da “cascata de invasão-metastização” (Scheel e Weinberg, 2012). Além disso, o 

processo conhecido como switching das caderinas (subregulação da caderina epitelial -E-

caderina e sobreregulação de caderinas mesenquimatosas, tais como N-caderina) também 

foram associadas com a TEM (Sarrió et al., 2008). Os complexos caderina-catenina têm 

um papel importante na morfogénese e arquitetura tecidular e na progressão do cancro, 

sendo que as alterações nestes complexos influenciam os processos de invasão e 

metastização através da perda de adesão celular (Brunetti et al., 2005). A capacidade de 

modulação da coesão intercelular pelas células neoplásicas é considerada como um 

evento precoce e basilar na progressão tumoral, sendo que a perda de expressão de E-

caderina/β-catenina leva à sua dissociação, alterando a arquitetura dos tecidos, o que 

determina a aquisição de caraterísticas histológicas menos diferenciadas e permite a 

invasão, o primeiro passo para a metastização (Brunetti et al., 2005; Restucci et al., 2007). 

A β-catenina participa na via de transdução de sinal Wnt (Restucci et al., 2007) que regula 

passos centrais no desenvolvimento embrionário e organização de tecidos adultos, 

nomeadamente ao nível da mama (Klemm et al., 2011). A sinalização Wnt/β-catenina é 

ativada por interação do ligando Wnt com os seus recetores, levando à translocação da β-

catenina para o núcleo, onde induz programas transcricionais específicos influenciando 

diversas respostas celulares, incluindo a proliferação celular, diferenciação e manutenção 
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de células estaminais (Wend et al., 2013). 

 

Figura 2: Transição epitélio-mesênquima e transição mesênquima-epitélio durante a progressão do cancro 

da mama (Adaptado de Moyret-Lalle  et al., 2014).  

 

1.2.3 - Histogénese 

A histogénese dos tumores mistos mamários caninos levanta alguma controvérsia 

(Gärtner et al., 1999), relacionada com a origem da cartilagem e osso, achados frequentes 

nestas neoplasias (Vos et al., 1993; Wensman et al., 2008). Do ponto de vista histórico 

existem várias hipóteses sobre a origem destes elementos mesenquimatosos, tais como: 

metaplasia de células epiteliais, metaplasia do tecido conjuntivo, metaplasia de células 

basais/mioepiteliais (Sorenmo et al., 2011) ou a partir de células estaminais da glândula 

mamária (Gärtner et al., 1999). 

A cartilagem hialina pode ser derivada de células mioepiteliais, com alterações 

em filamentos celulares do citoesqueleto, o que está de acordo com estudos de 

microscopia electrónica e imuno-histoquímica, que mostraram uma alteração na sua 

expressão no momento em que a célula sofre transformação neoplásica (Gärtner et al., 

1999). Embora o mecanismo específico não seja, ainda, completamente conhecido, vários 

estudos realizados com diferentes painéis de marcadores reforçam o papel do mioepitélio 

na metaplasia para tecido mesenquimatoso. Nos tumores complexos e mistos, as células 

mioepiteliais tendem a mostrar expressão diminuída dos marcadores específicos (K14, 

K5, SMA, calponina e p63) e aumento da expressão de vimentina, apresentando 
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semelhanças a fibroblastos. Uma mudança no imunoperfil mioepitelial foi associada com 

um aumento de expressão da proteína morfogenética óssea-6 (BMP-6) e da 

condromodulina-1, proteínas que podem estar envolvidas na formação de cartilagem e 

osso ectópico. Não é conhecido o papel do estroma, tal como dos miofibroblastos 

intersticiais ou fibroblastos, na formação deste tecido, e a forma como estas células podem 

interagir com as células mioepiteliais (Sorenmo et al., 2011).  

Alguns resultados experimentais suportam a hipótese de uma transição 

mioepitelial-mesênquima (TMM). As células mioepiteliais envolvem as estruturas 

epiteliais em lesões pré-malignas e carcinomas in situ e servem como uma barreira à 

progressão de carcinomas in situ para carcinomas invasivos. Pensa-se que esta capacidade 

supressiva das células mioepiteliais depende da sua total diferenciação, sendo que 

alterações no seu padrão de expressão molecular podem resultar em alterações na função 

celular e promover a progressão tumoral (Cassali et al., 2012). Podem ser reconhecidas 

morfologias distintas de células mioepiteliais em tumores caninos complexos e mistos, 

tais como: células mioepiteliais em repouso e proliferativas suprabasais, e células 

mioepiteliais fusiformes e intersticiais móveis. A expressão de α-actina do músculo liso 

e vimentina está preservada em células fusiformes e nas células estreladas móveis apenas 

se observa positividade para vimentina, assim como expressão diminuída de p63, o que 

suporta a hipótese de TMM, podendo a célula mioepitelial fusiforme móvel corresponder 

a uma transformação mais precoce do que a célula estrelada (Beha et al., 2012). Por outro 

lado, certos componentes da matriz extracelular também parecem participar no processo 

de metaplasia sendo que, alguns autores descreveram uma acumulação de proteoglicanos 

e sulfato de condroitina no estroma em redor das células tumorais e na matriz produzida 

pelas células mioepiteliais em proliferação. O versicano, um tipo de proteoglicano 

sulfatado, é expresso pelas células fusiformes em proliferação e pelas áreas mixóides de 

tumores mamários mistos, tendo a sua acumulação in vivo sido demonstrada na matriz 

mixóide, associada com a diferenciação precoce em cartilagem (Cassali et al., 2012). 

As neoplasias contêm células fenotípica e funcionalmente heterogéneas, que 

podem surgir por múltiplas vias. O mecanismo melhor estabelecido envolve diferenças 

intrínsecas entre as células tumorais, causadas por alterações genéticas estocásticas ou 

epigenéticas; contudo, as diferenças podem também surgir através de mecanismos 

extrínsecos, associados à ação de diferentes microambientes. A diferenciação de células 

estaminais tumorais também fornece um mecanismo para gerar heterogeneidade 

fenotípica e funcional, além da heterogeneidade que pode ser atribuída à evolução clonal 
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ou diferenças ambientais. Algumas neoplasias estão organizadas hierarquicamente em 

células indiferenciadas, que podem conduzir à progressão da doença, e células 

diferenciadas com menor capacidade para conduzirem de forma consistente à progressão 

neoplásica, de acordo com o modelo da célula estaminal tumoral (Magee et al., 2012).  

Apesar de constituirem uma minoria, as células estaminais (Figura 3) são as únicas 

que podem manter o tumor a crescer indefinidamente (Ailles e Weissman, 2007), 

podendo explicar aspectos essenciais e eventos clínicos pouco conhecidos, tais como a 

resistência à terapêutica, doença mínima residual e recorrência do tumor (Vermeulen et 

al., 2012).  

 

 

Figura 3: Células estaminais no cancro da mama. A) As células estaminais são a única subpopulação com 

capacidade de auto-renovação e responsáveis pela manutenção dos tecidos. B) Células estaminais com 

mutação podem ficar quiescentes em G0 durante longos períodos de tempo. C) As células adquirem 

mutações secundárias e transformam-se em células estaminais cancerígenas. D) As células estaminais 

cancerígenas geram e mantém o tecido tumoral. E) Podem metastizar e originar tumores à distância. F) 

Após o tratamento com terapêutica “standard” a maior parte das células tumorais são eliminadas. G) As 

células estaminais, a maioria quiescentes em G0, são resistentes à quimioterapia e levam ao ressurgimento 

do tumor meses ou anos após o tratamento inicial (Adaptado de Sarmiento-González e Pérez-Losada, 2008).  
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Uma propriedade das células estaminais normais é a dependência do seu 

microambiente, ou nicho, para manterem o seu estado quiescente ou indiferenciado, 

enquanto retêm os seus potenciais de proliferação e diferenciação (Ailles e Weissman, 

2007). Este nicho sofre alterações durante o processo de desenvolvimento e progressão 

neoplásica que podem influenciar as células estaminais (Badve e Nakshatri, 2012). 

Atualmente, sabe-se que grande parte dos tumores sólidos é constituído por células do 

estroma, essenciais para o seu crescimento, muito provavelmente através de contatos 

celulares diretos e/ou fatores secretados (Ailles e Weissman, 2007). 

Relativamente à histogénese dos carcinossarcomas, esta permanece incerta. 

Porém, existem duas teorias: uma multiclonal e outra monoclonal. A primeira propõe que 

as partes mesenquimatosas e epiteliais se originam de duas ou mais células estaminais 

diferentes. A segunda indica que os dois componentes se originam de células estaminais 

com elevada capacidade para divergência. Esta hipótese está baseada em estudos de 

imuno-histoquímica e na observação de que estes componentes são monoclonais (Boos 

et al., 2011; Cassali et al., 2012). Recentemente, foram encontradas células que exibem 

caraterísticas estaminais numa linha celular desenvolvida a partir de um tumor misto 

benigno, o que pode representar um passo em frente no estudo de células estaminais no 

modelo mamário canino (Cassali et al., 2012). 

Em relação aos sarcomas mamários, de que é exemplo o osteossarcoma, a sua 

origem não é conhecida, contudo, parecem surgir de elementos mesenquimatosos 

interlobulares, que compreendem o estroma de suporte mamário, a partir de células 

mesenquimatosas com capacidade de diferenciação totipotencial (Yang et al., 2013) ou 

na transformação de uma lesão mamária pré-existente. Por exemplo, na mulher, o 

sarcoma mamário pode ter origem em neoplasias benignas (tais como fibroadenoma ou 

papiloma intraductal) ou numa lesão maligna, como o tumor filóide (Khan et al., 2008). 

 

1.2.4 - Patologia 

As neoplasias mamárias caninas são lesões conhecidas pela sua heterogeneidade 

biológica e histomorfológica (Toniti et al., 2010). Estas neoplasias são classificadas como 

epiteliais, mesenquimatosas e mistas (Toniti et al., 2010), sendo que esta diversidade 

histológica torna o seu diagnóstico difícil e fornece pouca informação prognóstica (Peña 

et al., 2013). A maioria são tumores complexos ou mistos, caraterizados pela proliferação 
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de células epiteliais luminais e mioepiteliais, sendo observados elementos 

mesenquimatosos nos tumores mistos (Vos et al., 1993). 

O método mais seguro de diagnóstico é o exame histopatológico de biópsias 

excisionais ou incisionais, que além de facilitar a classificação da lesão, permite avaliar 

a infiltração da pele, tecidos moles e vasos sanguíneos circundantes, obter detalhes 

relativos à histomorfologia do tumor (presença ou ausência de pleomorfismo, grau de 

diferenciação, índice mitótico, presença ou ausência de necrose, entre outros) e informa 

acerca das margens cirúrgicas (Cassali et al., 2011). 

Em 1974, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou o primeiro 

“International Histological Classification of Tumours of Domestic Animals”, que incluía 

tumores e displasias da glândula mamária (Goldschmidt et al., 2011); contudo, várias 

classificações foram entretanto propostas, sendo a de Misdorp et al., publicada em 1999 

pela OMS, a que é geralmente adoptada (Quadro I) (Misdorp et al., 1999; Cassali et al., 

2011). Uma nova classificação (Quadro II) foi proposta em 2011, que inclui novos 

subtipos histológicos como o carcinoma micropapilar, entre outros (Goldschmidt et al., 

2011).  
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Quadro I: Classificação histológica de tumores mamários caninos (Adaptado de Misdorp et al., 1999). 

Classificação histológica de tumores mamários caninos 

Tumores benignos 

Adenoma 

Adenoma simples 

Adenoma complexo 

Adenoma basalóide 

Fibroadenoma 

Fibroadenoma de baixa celularidade 

Fibroadenoma de alta celularidade 

Tumor misto benigno 

Papiloma ductal 

Tumores malignos 

Carcinoma não infiltrativo (in situ) 

Carcinoma complexo 

Carcinoma simples 

Carcinoma tubulopapilar 

Carcinoma sólido 

Carcinoma anaplásico 

Tipos especiais de carcinomas 

Carcinoma de células fusiformes 

Carcinoma de células escamosas 

Carcinoma mucinoso 

Carcinoma rico em lípidos 

Sarcoma 

Fibrossarcoma/Osteossarcoma/Outros sarcomas 

Carcinossarcoma 

Carcinoma ou sarcoma em tumor benigno 
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Quadro II: Classificação histológica de tumores mamários caninos proposta em 2011 (Adaptado de 

Goldschmidt et al., 2011). 

Classificação histológica de tumores mamários caninos proposta em 2011 

1: Neoplasias epiteliais malignas 

Carcinoma – in situ 

Carcinoma – simples  

  a. Tubular 

  b. Tubulopapilar 

  c. Cístico-papilar 

  d. Cribriforme 

Carcinoma – micropapilar invasivo 

Carcinoma – sólido 

Comedocarcinoma 

Carcinoma anaplásico 

Carcinoma em adenoma misto/tumor misto 

Carcinoma – complexo 

Carcinoma e mioepitelioma maligno 

Carcinoma – tipo misto 

Carcinoma ductal  

Carcinoma papilar intraductal 

2: Neoplasias epiteliais malignas – tipos especiais 

Carcinoma de células escamosas 

Carcinoma adenoescamoso 

Carcinoma mucinoso 

Carcinoma rico em lípidos (secretor) 

Carcinomas de células fusiformes 

       Mioepitelioma maligno 

       Carcinoma de células escamosas – variante células fusiformes 

       Carcinoma – variante células fusiformes 

Carcinoma inflamatório 

3: Neoplasias epiteliais malignas – sarcomas 

Osteossarcoma 

Condrossarcoma 

Fibrossarcoma 

Hemangiossarcoma 

Outros sarcomas 

4: Carcinossarcomas – tumor mamário misto maligno 

5: Neoplasias benignas 

Adenoma – simples 

Adenoma papilar intraductal (papiloma ductal) 

Adenoma ductal (adenoma basalóide) 

      Com diferenciação escamosa 

Fibroadenoma 

Mioepitelioma 

Adenoma complexo (adenomioepitelioma) 

Tumor misto benigno 

6: Hiperplasia/Displasia 

Ectasia ductal 

Hiperplasia lobular (adenose) 

   Regular 

   Com actividade secretora (lática) 

   Com fibrose  

   Com atipia 

Epiteliose 

Papilomatose 

Alteração fibroadenomatosa 

Ginecomastia 

7: Neoplasias do mamilo 

Adenoma 

Carcinoma 

Carcinoma com infiltração epidérmica (doença Paget-like) 

8: Hiperplasia/displasia do mamilo 

Melanose da pele do mamilo 
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Embora apresentem comportamento biológico benigno, os adenomas complexos 

e os tumores mistos benignos apresentam frequentemente evidência histomorfológica de 

malignidade (carcinoma ou sarcoma em tumor benigno) (Tavasoly et al., 2013). Entre os 

tumores mamários malignos, os carcinomas em tumores mistos benignos são dos tipos 

histológicos mais comuns, tendo origem na transformação maligna do componente 

epitelial, podendo a proliferação carcinomatosa ser in situ ou infiltrativa, como 

demonstrado pela perda na continuidade da camada basal (Damasceno et al., 2012).  

As colorações especiais, e em particular as técnicas imuno-histoquímicas, 

introduzem dados auxiliares que complementam e enriquecem as observações 

histomorfológicas (Hermo et al., 2010), visto que, mesmo tipos idênticos de tumores 

exibem caraterísticas imuno-histoquímicas heterogéneas (Vos et al., 1993). 

Os sarcomas mamários humanos compreendem um grupo de neoplasias muito 

heterogéneo (Tschoep et al., 2007), com um amplo espetro de tipos histológicos e 

prognósticos (Coindre e Chibon, 2011), onde tumores diferentes apresentam diferentes 

comportamentos biológicos e podem responder diferentemente a várias modalidades 

terapêuticas, sendo que a classificação precisa é crucial (Tschoep et al., 2007). Os 

parâmetros mais usados pelos patologistas para a graduação dos sarcomas de tecidos 

moles, são: diferenciação celular, celularidade, vascularização, extensão de necrose e 

número de mitoses (Tavares, 2007). A biologia dos carcinomas e sarcomas, incluindo os 

da mama, mostram importantes diferenças na morfologia, mas também no 

comportamento metastático, com a vasta maioria dos carcinomas a metastizarem por via 

linfática e a maioria dos sarcomas a metastizarem diretamente via sanguínea (Wensman 

et al., 2009). 

Na mulher, as neoplasias malignas não-epiteliais primárias da mama incluem os 

sarcomas primários da mama, sarcomas da mama relacionados com a terapêutica, os 

tumores filóides e os linfomas primários da mama (Bhosale et al., 2013). Os sarcomas da 

mama foram definidos em 1962 como um grupo de tumores malignos mesenquimatosos, 

com componente fibroso, mixóide e adiposo (Adem et al., 2004). O grupo dos sarcomas 

de tecidos moles em geral inclui mais de 50 subtipos histológicos e geneticamente 

distintos, para alguns dos quais estão a surgir novas terapias (Lewin et al., 2013). Os 

sarcomas são tumores da mama incomuns em humanos e apresentam diferenças 

relativamente à histogénese/morfologia, local de doença, local de metástases, propensão 

para crescimento e quimiossensibilidade, comparativamente aos carcinomas (Mello et al., 

2010). A avaliação histológica deve ser feita, idealmente, de acordo com a classificação 
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da OMS, pela avaliação de padrões morfológicos com a coloração de rotina hematoxilina 

e eosina; contudo, deve ser complementada por imuno-histoquímica, de forma a permitir 

um diagnóstico adequado para iniciar a terapêutica (Lewin et al., 2013). Estas neoplasias 

contribuem para menos de 5% de todas as neoplasias da mama em canídeos, 

representando menos de 1% de todas as neoplasias malignas da mama da mulher, com 

uma incidência anual de 44,8 casos por cada 10 milhões de habitantes. Os sarcomas 

primários da mama da mulher apresentam-se, geralmente, como massas de grandes 

dimensões, indolores, sem alteração associada de pele ou mamilo ou linfadenopatia 

axilar, são mais agressivos e têm crescimento mais rápido do que os carcinomas, surgindo 

sobretudo em mulheres com cerca de 50 anos (Bhosale et al., 2013). Os canídeos são um 

excelente modelo para o estudo de sarcomas de tecidos moles porque têm semelhante 

complexidade genética em relação aos dos humanos. Outra vantagem de usar canídeos 

para estudar sarcomas de tecidos moles são as predisposições de raças para tipos 

específicos de tumores de tecidos moles, incluindo incidências aumentadas em Flat-

coated Retrievers e Leão da Rodésia (Rowell et al., 2011). Os sarcomas mamários são 

mais comuns em canídeos do que no Homem, o que torna a obtenção de material para 

estudo mais fácil na espécie canina, permitindo obter dados oncológicos comparativos 

potencialmente valiosos para compreender a patologia dos sarcomas humanos (Wensman 

et al., 2009).  

 

1.2.5 - Prognóstico 

A anamnese e o exame físico associados a dados epidemiológicos têm um papel 

importante no diagnóstico e prognóstico de tumores mamários. Na mulher, a avaliação 

radiológica, biópsia cirúrgica ou biópsia por aspiração são ferramentas úteis para o seu 

diagnóstico precoce e devem ser usadas para compreender o seu comportamento 

biológico, o que também contribui para o prognóstico (Shafiee et al., 2013). A Anatomia 

Patológica desempenha um papel fundamental na pesquisa de caraterísticas histológicas 

que, associadas às informações provenientes de um exame clínico sistemático, podem 

fornecer dados essenciais para o estadiamento das neoplasias, o estabelecimento do 

prognóstico (Pires et al., 2003), determinar a necessidade de cirurgia radical e/ou 

tratamento suplementar (Shafiee et al., 2013), nomeadamente permitindo estabelecer um 

plano de quimioterapia pós-operatória, com vista a aumentar o tempo de sobrevida após 

a cirurgia (Sontas et al., 2009).  
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O exame histopatológico é considerado o “gold standard” para o diagnóstico de 

tumores mamários caninos (Shafiee et al., 2013), contribuindo para a definição de um 

prognóstico correto e o sucesso do tratamento (Horta et al., 2012), o que torna essencial 

conduzir um exame anatomopatológico de todos os nódulos, independentemente da sua 

dimensão. Os fatores de prognóstico são de grande importância para estimar o risco 

individual, existindo alguns fatores de prognóstico aceites e reconhecidos em neoplasias 

mamárias malignas em canídeos, tais como fatores clínicos (tamanho do tumor, presença 

de ulceração) e histopatológicos (tipo histológico, grau histológico, presença de invasão 

vascular, presença de metástase ganglionar) (Queiroga e Lopes, 2002; Louis et al., 2012). 

Em tumores mamários caninos malignos, a invasão e metastização ocorre 

frequentemente (Hirayama et al., 2002), sendo estes geralmente tratados por intervenção 

cirúrgica por remoção da(s) glândula(s) afetada(s) e, por vezes, também dos linfonodos 

regionais (Thuróczy et al., 2007). A invasão é uma importante variável de prognóstico e 

está incluída nos sistemas de estadiamento propostos (Quadro III) para tumores mamários 

caninos (Brunetti et al., 2005), onde a presença de metástases à distância marca o estádio 

clínico IV e indica, quase invariavelmente, doença incurável e taxa de sobrevida 

relativamente curta (Scheel e Weinberg, 2012). 

No cancro da mama da mulher, vários fatores clínicos e patológicos tais como a 

dimensão do tumor, o envolvimento de linfonodos, o tipo e o grau histológico são, 

tradicionalmente, avaliados para estadiamento clínico e prognóstico. O sistema de 

graduação histológica mais usado a nível mundial para o cancro da mama humano é o 

método numérico de Elston e Ellis, também conhecido como método de Nottingham, que 

se baseia na avaliação de 3 características morfológicas: formação de túbulos, 

pleomorfismo nuclear, e contagem mitótica (Peña et al., 2013). O grau histológico é um 

bom parâmetro para estratificar os tumores de acordo com a sua agressividade biológica, 

sendo que através deste método pode obter-se uma forte correlação com o prognóstico 

(Tavasoly et al., 2013).  
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Quadro III: Sistemas de estadiamento de tumores mamários caninos  (Adaptado de Sorenmo et al., 2011).  

Sistema de estadiamento original da  

OMS 

Sistema de estadiamento modificado da OMS 

Estádio I T1a,b,c N0 M0 Estádio I T1 N0 M0 

Estádio II T0 N1 M0 Estádio II T2 N0 M0 

 T1a,b,c N1 M0     

 T2a,b,c N0 ou N1a M0     

Estádio III T3a,b,c Qualquer N M0 Estádio III T3 N0 M0 

 Qualquer T Qualquer Nb M0     

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1 Estádio IV Qualquer T N1 M0 

    Estádio V Qualquer T Qualquer N M1 

Abreviaturas  

T: tumor primário (a, fixo à pele; b, fixo à pele; c, 

fixo ao músculo) 

T: tumor primário 

T0: sem evidência de tumor  

T1: diâmetro máximo <3cm (a,b,c,) T1: diâmetro máximo <3cm 

T2: diâmetro máximo 3-5cm (a,b,c) T2: diâmetro máximo 3-5cm 

T3: diâmetro máximo >5cm (a,b,c) T3: diâmetro máximo >5cm 

T4: qualquer T, carcinoma inflamatório  

N: status dos linfonodos regionais (a, não fixo; b, 

fixo) 

N: status dos linfonodos regionais 

Avaliado por exame clínico ou histopatologia Avaliado por histologia ou citologia 

N0: ausência de metástases N0: ausência de metástases 

N1: metástases em linfonodos ipsilaterais (a,b) N1: metástases 

N2: metástases em linfonodos bilaterais (a,b)  

M: metástases à distância M: metástases à distância 

M0: ausência de metástases à distância M0: ausência de metástases à distância 

M1: presença de metástases à distância M1: presença de metástases à distância 

 

Em Medicina Veterinária o aumento de incidência e a complexidade do 

prognóstico clínico de tumores mamários em cadelas atraiu interesse especial no estudo 

de marcadores moleculares de prognóstico e sua padronização, com potencial para serem 

usados como factores independentes de prognóstico (Cassali et al., 2011). A expressão 
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de determinadas moléculas está diretamente relacionada com a progressão da doença e, 

permite categorizar os doentes em diferentes grupos de prognóstico (Horta et al., 2012). 

A avaliação da imunomarcação é variável e dependente do anticorpo, podendo ser 

quantitativa, qualitativa ou semi-quantitativa. Como marcadores moleculares 

prognósticos de potencial importância, avaliados em tumores mamários caninos usando 

técnicas de imuno-histoquímica, podemos salientar: receptores hormonais (RE e RP), 

ciclo-oxigenase-2 (Cox-2), marcadores de angiogénese (CD31), receptor para factor de 

crescimento epidérmico (EGFR), moléculas de adesão (caderina-E e β-catenina), Her-2 e 

p53, entre outros (Cassali et al., 2011). 

A deteção e o estabelecimento da terapêutica precoce são essenciais para prevenir 

a metastização local e à distância; contudo, a cirurgia permanece o tratamento de escolha 

para tumores mamários em canídeos. A avaliação física e estadiamento clínico devem ser 

realizados antes da cirurgia, que tem como principal objetivo a obtenção de margens 

cirúrgicas adequadas, de forma a garantir a melhor hipótese de controlo local da doença. 

Doentes com doença avançada, com evidência de invasão vascular ou metástases em 

linfonodos, podem beneficiar de quimioterapia adjuvante (Novosad, 2003).  

Os carcinomas em tumores mistos estão associados com uma sobrevida média que 

é 2 a 3 vezes superior do que a de outros carcinomas mamários caninos. Portanto, os 

animais que apresentam este tipo histológico exibem um prognóstico favorável quando 

comparados a animais que apresentam outros tipos, o que poderá estar associado ao 

padrão de crescimento expansivo destes tumores, exibindo invasão linfática rara e baixo 

índice metastático. A dimensão da área carcinomatosa pode também ser um fator que 

afecta o prognóstico; contudo, o seu comportamento biológico pode variar de acordo com 

o tipo histológico do componente epitelial maligno do tumor (Cassali et al., 2012). 

O termo clínico “carcinoma inflamatório”, designa o tipo de neoplasia mamária 

mais agressivo e letal em cadelas e é equivalente ao cancro inflamatório da mama da 

mulher. Este tipo de tumor representa 7,6% de todas as neoplasias mamárias em canídeos 

e contribui para 1-5% dos casos de cancro da mama em mulheres. Apesar de incomum, 

exibe curso clínico devastador e uma baixa taxa de sobrevivência em canídeos e humanos, 

sendo uma neoplasia localmente invasiva, com caraterísticas clínicas, genéticas e 

biológicas específicas (Clemente et al., 2010). 

As características clínicas das neoplasias malignas não-epiteliais da mama da 

mulher diferem de outras neoplasias, o que implica diferenças no prognóstico e 

abordagem deste tipo de tumores (Bhosale et al., 2013). No entanto, devido à sua raridade, 
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as características clínicas e o tratamento optimizado estão ainda por definir (Rizzi et al., 

2013), sendo que a presença de consideráveis variações no comportamento biológico, 

muitas vezes, não permite estabelecer um prognóstico usando apenas a avaliação 

histológica (Sarli et al., 2002). Estas neoplasias estão associadas a curtas taxas de 

sobrevida, em comparação com os carcinomas. Alguns fatores associados com mau 

prognóstico nestes tumores são: o tamanho, envolvimento de linfonodos, ulceração, 

rápido crescimento e aderência a tecidos profundos (Tavasoly et al., 2013). 

Os sarcomas de tecidos moles caninos são um grupo heterogéneo de neoplasias 

malignas que são classificadas coletivamente, devido a terem caraterísticas histológicas e 

comportamento biológico semelhantes (Luong et al., 2006). O método mais amplamente 

adotado para prever o comportamento biológico destes sarcomas é a graduação 

histológica, que é baseada no número de mitoses, diferenciação celular e necrose, como 

anteriormente referido (Luong et al., 2006). Os sarcomas mamários caninos são 

considerados como tendo um mau prognóstico (Serin e Aydogan, 2009) e constituem um 

desafio, devido à sua raridade, heterogeneidade biológica e necessidade de terapêutica 

multimodal, tal como acontece na espécie humana (Lewin et al., 2013). 

Na mulher, a excisão cirúrgica (Patidary et al., 2012) local alargada ou 

mastectomia, dependendo do tamanho do tumor e do tecido mamário remanescente (Rizzi 

et al., 2013), associada com a quimioterapia adjuvante, é a forma de tratamento que 

oferece o melhor prognóstico aos doentes com sarcoma osteogénico primário da mama 

(Patidary et al., 2012). Este é considerado um tumor de mau prognóstico, com alto risco 

de recorrência e disseminação hematogénea na mulher (Khan et al., 2008). A resseção 

cirúrgica no caso de fibrossarcoma mamário é o tratamento normalmente preferido, com 

resseção extensa do tumor ou mastectomia simples. Em humanos a radioterapia e 

quimioterapia podem ser opções para os doentes com sarcomas de alto grau, margens 

cirúrgicas positivas ou recorrência pós-operatória (Jiao et al., 2013). Nos sarcomas 

mamários humanos é necessária uma resseção completa com margens negativas, visto 

que o envolvimento das margens é um preditor major para a recorrência local da doença. 

O papel da radioterapia e quimioterapia pós-operatória em sarcomas de tecidos moles 

adequadamente excisados permanece controverso. Se a radioterapia adjuvante deve ser 

usada permanece por clarificar; contudo, vários estudos reportando a um pequeno grupo 

de doentes sugere que a quimioterapia adjuvante pode ter valor na abordagem terapêutica 

(Rizzi et al., 2013).  
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O carcinossarcoma da mama é um tipo histológico agressivo, com pior 

prognóstico do que os carcinomas da mama. O tamanho do tumor, grau de diferenciação 

e elevado grau histológico desempenham um papel no prognóstico (Ilhan et al., 2010).  

 

 

1.2.6 - Sarcomas e Carcinossarcomas 

1.2.6.1 - Sarcomas 

Os sarcomas de tecidos moles compreendem 1% de todos os tipos de cancro 

diagnosticados em humanos e representam um grupo heterogéneo de neoplasias 

mesenquimatosas que demonstram um elevado grau de variação na apresentação clínica 

e morfologia celular (Rowell et al., 2011). Na Europa, este grupo de tumores apresenta 

uma incidência média anual estimada de 5 casos por 100000 pessoas (Casali e Blay, 

2010). As diferenças biológicas que estes tumores apresentam em relação a outros 

tumores primários da mama, necessitam a correspondente diferença na abordagem 

diagnóstica e terapêutica (Pencavel e Hayes, 2009). Os sarcomas extra-esqueléticos 

tendem a ocorrer no grupo de mulheres com mais de 50 anos de idade, o que está em 

contraste com o sarcoma osteogénico, que surge no osso e que ocorre sobretudo em 

crianças e adolescentes (Khan et al., 2008). 

Na mulher, o diagnóstico histológico é efetuado de acordo com a última 

classificação da OMS (Casali e Blay, 2010), na qual os sarcomas mamários podem 

apresentar-se como entidades que apresentam diferenciação específica, tais como: 

osteossarcoma, condrossarcoma, lipossarcoma ou angiossarcoma (Yang et al., 2013). 

Outros tipos histológicos incluem: histiocitoma fibroso maligno, fibrossarcoma, 

angiossarcoma, rabdomiossarcoma, dermatofibrossarcoma e tumor desmóide (Errarhary 

et al., 2013). Alguns tumores não apresentam diferenciação específica, sendo 

diagnosticados como sarcomas pleomórficos ou histiocitomas fibrosos malignos após 

imuno-histoquímica, necessária para excluir o carcinoma metaplásico (Yang et al., 2013). 

Quase todas as referências a este grupo de tumores na literatura são na forma de caso 

clínico isolado, o que leva a que a prevalência, fatores de risco e curso clínico dos 

sarcomas da mama estejam menos caraterizados do que os tumores da mama com origem 

em tecido epitelial (Balbi et al., 2013). É de salientar que o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de sarcomas mamários em humanos, é a radiação prévia para o 

tratamento de carcinoma da mama (Voutsadakis et al., 2011). Outro fator de risco, 
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especialmente associado ao desenvolvimento de angiossarcomas, é o linfedema crónico 

(Al-Benna et al., 2010). 

As neoplasias mamárias de origem mesenquimatosa são tipos raros de tumores na 

cadela (somente cerca de 5-8%), o que limita a possibilidade do seu estudo e caraterização 

precisa. A biologia dos carcinomas e sarcomas apresenta diferenças importantes, não só 

no comportamento mas também na morfologia. Os sarcomas mamários caninos são, 

normalmente, muito agressivos e metastizam facilmente, daí a necessidade em obter 

conhecimento sobre a sua fisiopatologia (Pawlowski et al., 2013b). Uma das caraterísticas 

importantes dos sarcomas de tecidos moles é apresentarem uma falsa cápsula, que se 

carateriza por uma reação inflamatória peritumoral, através da qual as células neoplásicas 

permeiam e infiltram os tecidos normais subjacentes (Tavares, 2007). Os sarcomas de 

tecidos moles, de que são exemplos os sarcomas da mama são, frequentemente, tratados 

com terapêutica multimodal, o que implica uma abordagem multidisciplinar (Casali e 

Blay, 2010). 

O sarcoma pleomórfico indiferenciado da mama é uma neoplasia mesenquimatosa 

incomum que apresenta desafios diagnósticos, tendo sido observado em 10,5 a 24% de 

todos os sarcomas primários da mama na mulher. A maioria afeta mulheres de idade 

avançada (com mais de 64 anos), mas também foram descritos em homens (Balbi et al., 

2013). O tumor maligno da bainha do nervo periférico é um tipo raro de sarcoma de 

tecidos moles, de origem ectomesenquimatosa, que surge em nervos periféricos ou 

células associadas à bainha de Schwann (Schwanoma) (Dhingra et al., 2007).  

 

1.2.6.1.1 - Osteossarcomas 

O osteossarcoma primário da mama é extremamente raro e representa 12,5% dos 

sarcomas mamários humanos (Patidary et al., 2012). Constitui a neoplasia 

mesenquimatosa mais comum da glândula mamária canina e carateriza-se geralmente 

pela existência de uma história de crescimento rápido de uma massa mamária presente 

durante algum tempo (anos) (Goldschmidt et al., 2011). Os fatores de risco identificados 

para alguns osteossarcomas extra-esqueléticos humanos incluem radiação local prévia, 

traumatismo e a presença de um corpo estranho (Rizzi et al., 2013). É de referir que a 

formação patológica do osso no tecido mamário pode ser resultado de ossificação inter-

membranosa (Patidary et al., 2012). 
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O osteossarcoma é um sarcoma caraterizado por formação de osteóide e/ou osso 

por células neoplásicas (Cassali et al., 2011), e apresenta os subtipos fibroblástico, 

osteoblástico e osteoclástico (rico em células gigantes) (Dey et al., 2013). A diferenciação 

histológica é importante, visto que os sarcomas fibroblásticos osteogénicos estão 

associadas a melhor sobrevida na mulher (Balbi et al., 2013). Estes sarcomas podem ser 

não-combinados (puros) ou combinados e o pleomorfismo e a atividade mitótica são, 

normalmente, proeminentes (Cassali et al., 2011). 

Os requisitos básicos para o diagnóstico de um osteossarcoma primário da mama 

na mulher incluem: a) a presença de osso ou osteóide neoplásico, b) a exclusão da origem 

no osso, e c) a ausência de um componente epitelial (Balbi et al., 2013). Embora o 

sarcoma osteogénico da mama da mulher seja raro, necessita ser distinguido do 

carcinossarcoma/ carcinoma metaplásico, visto que a abordagem difere (Patidary et al., 

2012). O osteossarcoma primário da mama é uma entidade agressiva, que é 

histologicamente indistinguível dos osteossarcomas convencionais do osso e outros 

tecidos extra-esqueléticos, está associada com uma recorrência precoce e tendência para 

disseminação, sobretudo por via sanguínea, para os pulmões (Dey et al., 2013). 

 

1.2.6.1.2 - Fibrossarcomas 

A incidência de fibrossarcomas mamários corresponde a 25% dos sarcomas 

mamários na mulher (Jiao et al., 2013) e pode surgir numa neoplasia pré-existente ou do 

estroma intersticial da glândula mamária (Goldschmidt et al., 2011). Os fibrossarcomas 

são tumores malignos de células fibroblásticas (células fusiformes que produzem 

colagénio em quantidades variáveis), dispostas em paralelo ou em feixes que se 

entrecruzam (Cassali et al., 2011). As células neoplásicas apresentam bordos celulares 

indistintos, pequena quantidade de citoplasma eosinofílico fibrilhar, núcleos ovais a 

alongados e nucléolos distintos variáveis. A presença de anisocariose e anisocitose 

moderada a marcada, e figuras de mitoses são achados comuns. Os fibrossarcomas 

mamários caninos devem ser diferenciados de mioepiteliomas malignos, carcinomas de 

células fusiformes, e hemangiopericitomas, os quais são comuns no tórax ventral e 

abdómen (Goldschmidt et al., 2011). O fibrossarcoma é caraterizado pela imunomarcação 

para vimentina, e pela ausência de marcação para desmina, actina, proteína S100, CD56, 

queratina e marcadores endoteliais (Wick, 2008).  
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1.2.6.1.3 - Condrossarcomas 

Os condrossarcomas são tumores malignos que pertencem ao subgrupo dos 

sarcomas, caraterizados pela proliferação de condrócitos associados à produção de matriz 

condróide. Os condrossarcomas extra-esqueléticos são neoplasias mesenquimatosas 

anaplásicas que produzem uma matriz de cartilagem sem envolvimento de osso e 

periósteo, entre os quais se encontram os condrossarcomas mamários, considerados 

incomuns na mulher. A sua etiologia não é conhecida, contudo, pensa-se que podem 

originar-se de células mesenquimatosas primitivas multipotentes, capazes de se 

diferenciar em cartilagem (Serin e Aydogan, 2009). As células neoplásicas são pequenas, 

com núcleos redondos hipercromáticos, existindo células binucleadas e multinucleadas 

ocasionais. O contorno nuclear é, por vezes, irregular e os nucléolos são proeminentes, 

com índice mitótico variável, mais elevado em neoplasias menos diferenciadas. A 

quantidade de matriz condróide basofílica é variável (Goldschmidt et al., 2011). 

Para diagnosticar um condrossarcoma primário da mama, tem de ser excluído 

clinica e histologicamente um tumor num local não-mamário. Na mulher, o diagnóstico 

diferencial de condrossarcoma inclui: cistossarcoma filóides e carcinoma metaplásico da 

mama com diferenciação condróide. O condrossarcoma pode ocorrer em três formas 

diferentes: como um condrossarcoma puro, como componente do estroma de um tumor 

filóide maligno, ou como diferenciação condrossarcomatosa num carcinoma metaplásico. 

Os condrossarcomas puros da mama raramente invadem os linfonodos e são, geralmente, 

negativos para recetores hormonais (Badyal et al., 2012), sendo altamente resistentes à 

quimioterapia e radioterapia, sendo o tratamento cirúrgico a única opção para tratamento 

curativo (Serin e Aydogan, 2009). 

 

1.2.6.2 - Carcinossarcomas 

O carcinossarcoma (também designado de carcinoma metaplásico), é uma 

neoplasia rara, que representa 0,08 a 0,2% de todos os cancros da mama da mulher 

(Ghanem et al., 2013) e com pior prognóstico comparativamente a outros tipos de 

carcinomas (Cassali et al., 2011). Em canídeos, o carcinossarcoma é observado em 18 a 

30% dos casos (Dutra et al., 2008) de tumores mamários, sendo constituído por células 

morfologicamente semelhantes ao componente epitelial e, por células morfologicamente 

semelhantes a elementos do tecido conjuntivo, em que ambos os componentes são 

malignos (Goldschmidt et al., 2011). 
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No esquema de classificação proposto por Misdorp et al. (1999), a expressão 

“tumor misto maligno” foi excluída e substituída por “carcinoma em tumor misto” que é 

histologicamente diferente de carcinossarcoma. O carcinossarcoma implica uma 

neoplasia que exibe concomitante malignidade de ambos os componentes, epitelial e 

mesenquimatoso (Cassali et al., 2012). O componente epitelial neste tipo de tumores pode 

ser constituído por carcinoma indiferenciado, carcinoma in situ, carcinoma ductal 

infiltrativo ou carcinoma de células escamosas. Os componentes mesenquimatosos 

podem conter diferentes elementos, variando de áreas mesenquimatosas indiferenciadas, 

áreas fibroblásticas, condroblásticas ou osteoblásticas (Ilhan et al., 2010).   

Nos canídeos, as caraterísticas clínicas e patológicas do carcinossarcoma 

assemelham-se às descritas em humanos, apresentando caraterísticas histológicas 

extremamente variáveis. Macroscopicamente, são geralmente bem delimitados, com uma 

superfície firme ao corte. Microscopicamente, são constituídos por células que 

morfologicamente se assemelham a células epiteliais (epitélio luminal e/ou mioepitélio), 

e áreas sarcomatosas com vários tipos de diferenciação, podendo desenvolver-se 

metástases de tipo misto, sarcomatosas ou carcinomatosas (Cassali et al., 2011). As 

caraterísticas clinicopatológicas do carcinoma metaplásico são importantes para a sua 

distinção de outros tipos pouco frequentes de cancro da mama, como o carcinoma de 

células fusiformes, fibrossarcoma, osteossarcoma, histiocitoma fibroso maligno ou tumor 

filóide, cuja resposta ao tratamento, assim como as taxas de sobrevida, são totalmente 

diferentes (Ghanem et al., 2013).  

Embora o carcinossarcoma da mama seja um subtipo raro, tem um interesse 

importante devido à heterogeneidade clinicopatológica, apresentando um comportamento 

agressivo, com um prognóstico menos favorável, em comparação aos outros tipos de 

cancro da mama mais frequentes, como o carcinoma ductal ou lobular infiltrativo. Os 

carcinomas da mama que expressam os recetores hormonais de estrogénio ou de 

progesterona respondem melhor ao tratamento hormonal e à quimioterapia, sendo que os 

carcinomas metaplásicos da mama, em humanos, não expressam, de modo geral, estes 

receptores nem sobre-expressam o oncogene HER2/neu, apresentando tendência a serem 

mais agressivos, em consequência do seu fenótipo “triplo negativo” RE-RP-HER2- 

(Ghanem et al., 2013). Nestes tumores, de um modo geral, o componente epitelial 

metastiza via linfática para os linfonodos regionais e pulmões, e o componente 

mesenquimatoso, por via hematogénea para os pulmões (Tavasoly et al., 2013). 
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1.3 - Marcadores imuno-histoquímicos de diferenciação e prognóstico em neoplasias 

mamárias caninas 

 

1.3.1 - Queratinas 

A deteção de filamentos intermediários, que compõem o citoesqueleto das células 

epiteliais, é uma das formas mais importantes de caraterizar a histogénese tumoral e de 

classificar alguns dos tumores de origem desconhecida. Os filamentos intermediários 

constituem uma família de proteínas relacionadas e incluem as queratinas, a vimentina, a 

desmina, o neurofilamento e outras moléculas, sendo que a sua expressão nas células 

epiteliais mamárias pode ser mantida ou modificada quando essas células sofrem 

transformação neoplásica (Zuccari et al., 2004). As queratinas são o principal 

componente do citoesqueleto das células epiteliais e o grupo mais diversificado de 

filamentos intermediários, com cinquenta e quatro genes identificados em humanos 

(Ordónez, 2013). Estas proteínas são expressas em várias combinações, dependendo do 

tipo de célula epitelial e do grau de diferenciação (Wick, 2008).  

Nos casos em que a neoplasia mamária mostra pouca ou nenhuma evidência de 

diferenciação epitelial, são frequentemente necessários estudos de imuno-histoquímica 

que usam uma variedade de marcadores epiteliais de largo espectro, tais como as 

queratinas, para confirmarem ou não a sua natureza epitelial (Ordónez, 2013). É possível 

estudar os tumores mamários caninos usando anticorpos específicos para proteínas do 

citoesqueleto das várias células que formam a glândula mamária (Gärtner et al., 1999), 

nomeadamente para o estudo da sua histogénese (Hellmén et al., 1988).  

Os anticorpos disponíveis no mercado são maioritariamente dirigidos contra 

tecidos humanos, embora experiências de controlo mostrem propriedades de marcação 

idênticas em tecidos mamários humanos e caninos (Hellmén et al., 1988), visto que 

alguns dos anticorpos usados para detetar proteínas humanas apresentam reação cruzada 

com outras espécies (Gärtner et al., 1999). Na glândula mamária canina, como na mama 

humana, as células luminais e basais/mioepiteliais podem ser identificadas através da 

utilização de anticorpos antiqueratinas humanas específicos (Vos et al., 1993), como por 

exemplo o clone AE1/AE3 que marca as células luminais e basais/mioepiteliais (Gärtner 

et al., 1999). Os anticorpos dirigidos contra as queratinas podem ser divididos em 2 

grupos principais: os que reagem com várias queratinas e que, habitualmente, marcam 

todos ou quase todos os tipos de epitélios e os tumores deles derivados e, aqueles que 

reconhecem apenas um péptido de queratina e que, portanto, têm uma reatividade mais 
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limitada. Os anticorpos de largo espetro e pan-queratinas referem-se a clones individuais 

ou misturas de clones (“cocktails”) que são usados, em “screening” para a demonstração 

da diferenciação epitelial num determinado tumor (Ordónez, 2013) e que, portanto, 

ajudam a corroborar um diagnóstico de carcinoma e a excluir a possibilidade de um 

sarcoma, linfoma maligno ou melanoma (Wick, 2008). 

Durante anos pensou-se que a expressão das queratinas estava restrita às células 

epiteliais; no entanto, estudos subsequentes demonstraram a sua presença em subgrupos 

de vários tipos de células mesenquimatosas, incluindo células musculares lisas do 

miométrio e placas ateroscleróticas, fibroblastos transformados por vírus, e subgrupos de 

células musculares lisas em cultura, miocárdio fetal normal, células endoteliais 

vasculares, e células reticulares endoteliais de tecido linfóide. Entre as neoplasias 

mesenquimatosas, a queratina é expressa nos tumores com evidência de diferenciação 

epitelial, tais como: sarcomas sinoviais, sarcomas epitelióides, cordomas, tumores 

mistos/mioepiteliomas de tecidos moles, adamantinomas, e tumores desmoplásicos de 

pequenas células redondas (Ordónez, 2013). A marcação dirigida a queratinas em 

neoplasias não epiteliais tem, contudo, uma qualidade de marcação fraca e focal, que 

contrasta com a marcação forte e generalizada observada em carcinomas; constituem 

exceção certos sarcomas com morfologia epitelióide tais como: sarcoma sinovial, 

hemangioendotelioma epitelióide e sarcoma epitelióide, que geralmente exibem uma 

forte expressão (Nonaka, 2010).  

 

1.3.2 - β- Catenina 

As cateninas são um grupo de proteínas intracitoplasmáticas denominadas α-, β- 

e γ-catenina, envolvidas na adesão celular mediada por caderina-E, uma glicoproteína 

transmembranar responsável pela adesão intercelular epitelial. A β-catenina pode atuar 

como uma proteína multifuncional envolvida em dois processos independentes: a adesão 

célula-célula e a transdução de sinal na via de sinalização Wnt-1, como anteriormente 

descrito (Restucci et al., 2007). Esta catenina está localizada na membrana celular, no 

citoplasma e/ou núcleo, sendo que na membrana celular está ligada ao domínio 

citoplasmático de caderinas tipo I, sendo essencial para a organização estrutural e função 

das caderinas por ligação através da α-catenina ao citoesqueleto de actina. A expressão 

da β-catenina aumenta com a progressão do ciclo celular, tendo sido identificada como 

apresentando um papel na proliferação celular e apoptose (López-Knowles et al., 2010). 
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Em tecidos normais, a maioria das moléculas de β-catenina estão 

transcricionalmente inativas e localizadas na membrana plasmática (Pukrop et al., 2006). 

A fosforilação de serina e treonina regula a estabilidade de β-catenina, levando à sua 

degradação através de uma via proteossómica mediada por um complexo multimolecular 

(proteína da polipose adenomatosa do cólon - APC, axina e glicogénio sintase cinase-3β 

- GSK-3β). Quando o ligando Wnt se liga ao complexo co-recetor Frizzled (Fz)/LPR ativa 

a via de sinalização canónica (Figura 4), provoca a acumulação da β-catenina no 

citoplasma ou a sua translocação até ao núcleo onde ativa vários genes, tais como c-Myc 

e ciclina D1, promovendo a transcrição de proteínas associadas com a transformação 

celular, o que a torna num oncogene, pelo que a sua desregulação ou ativação mutacional 

pode levar ao cancro. Ao contrário do carcinoma colorretal, carcinoma hepatocelular, ou 

outros tumores menos comuns, que têm elevada frequência de mutações de β-catenina, 

estas são muito raras no cancro da mama da mulher (Dolled-Filhart et al., 2006; Pukrop 

et al., 2006; Gama e Schmitt, 2012). Outros eventos de fosforilação, contudo, tais como 

a fosforilação de tirosina de β-catenina por recetores de fator de crescimento epidérmico 

ou Src, entre outros, leva à sua dissociação do complexo adherens e transferência para o 

citoplasma, degradação ou translocação para o núcleo (López-Knowles et al., 2010). A 

translocação de β-catenina foi demonstrada, especialmente, na fronteira invasiva entre o 

tumor e os tecidos circundantes, sugerindo que as células do estroma interagem de alguma 

forma para regular a ativação de β-catenina (Pukrop et al., 2006). 

A diminuição ou perda de caderina-E em carcinomas da mama, em conjunto com 

alterações na expressão de β-catenina, sobretudo na localização subcelular 

(citoplasmática e, por vezes, nuclear) está envolvida na perda de diferenciação celular e 

no desenvolvimento de um fenótipo invasivo. A β-catenina pode desempenhar funções 

relevantes, na transformação e progressão neoplásica, o que pode ter importantes 

implicações prognósticas e terapêuticas (Restucci et al., 2007; Gama et al., 2008). No 

entanto, o papel da via Wnt/β-catenina (Figura 4) é ainda inconclusivo, tendo alguns 

autores demonstrado um impacto prognóstico da β-catenina nuclear, e outros um valor 

prognóstico reduzido (Klemm et al., 2011).  
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Figura 4: Via de sinalização canónica Wnt/β-catenina. Esquerda: quando os complexos de receptor Wnt 

não estão ligados a um ligando as cinases serina/treonina, CK1 e GSK3α/β fosforilam a β-catenina. Direita: 

quando ligado pelo Wnt, o complexo coreceptor Frizzled (Fz)/LPR ativa a via de sinalização canónica 

(Adaptado de Clevers, 2006). 

 

1.3.3 - Enolase específica de neurónios (NSE) 

A enolase, também conhecida como fosfopiruvato hidratase, foi descoberta em 

1934 por Lohman e Mayerhof, e é uma das proteínas citosólicas mais expressas em muitos 

organismos, desde arqueobactérias até mamíferos, estando a sua sequência altamente 

conservada (Díaz-Ramos et al., 2012). É uma metaloenzima que cataliza a desidratação 

do 2-fosfo-D-glicerato a fosfoenolpiruvato na via glicolítica; na reação reversa (via 

anabólica), que ocorre durante a gluconeogénese, a enolase cataliza a hidratação do 

fosfonenolpiruvato a 2-fosfo-D-glicerato. Nos mamíferos, três genes, ENO1, ENO2 e 

ENO3 codificam as três isoformas da enzima (Capello et al., 2011), que se encontram sob 

a forma de dímeros (Soh et al., 2011). Estas isoformas partilham elevada sequência de 

identidade e propriedades cinéticas (Díaz-Ramos et al., 2012). 

A α-enolase (ENO1) é encontrada numa variedade de tecidos, enquanto a β-

enolase (ENO3) é expressa, exclusivamente, em tecidos musculares e a γ-enolase (ENO2) 

está presente em neurónios e tecidos neuroendrócrinos (Kang et al., 2008). A isoenzima 

αα- está presente em todos os tecidos fetais e na maioria dos tecidos adultos de mamífero, 

enquanto as enolases ββ- e γβ- são encontradas, predominantemente, nos músculos 

esquelético e cardíaco. As isoenzimas γγ- e αγ- estão presentes sobretudo em tecidos 
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nervosos e em tecidos com células neuroendócrinas sendo, frequentemente, referidas 

como enolase específica de neurónios (NSE), quando usadas como marcador para ajudar 

no diagnóstico e caraterização do cancro (Soh et al., 2011). 

A ENO1 também está envolvida em outras atividades biológicas (Soh et al., 

2011); no entanto, pouco é conhecido sobre os mecanismos moleculares das enzimas 

glicolíticas, no que respeita à relação entre as suas funções glicolíticas e não-glicolíticas 

(Kim e Dang, 2005). 

O gene que codifica a enolase não é considerado um gene constitutivo, visto que 

a sua expressão varia de acordo com as condições fisiopatológicas, metabólicas, ou de 

desenvolvimento das células. A expressão aumentada de α-enolase foi reportada como 

tendo correlação com a progressão de tumores, tais como o neuroblastoma e o cancro do 

pulmão, o que leva a considerar a enolase como um potencial marcador prognóstico para 

muitos tumores. Em células tumorais, a α-enolase está sobrerregulada, suporta a 

proliferação anaeróbia (efeito Warburg), e é expressa na superfície celular, onde 

promove, através de um papel pleiotrópico, a proliferação, migração e invasão celulares 

(Díaz-Ramos et al., 2012). Historicamente, a NSE foi um dos marcadores imuno-

histoquímicos usados em tumores para confirmar a presença de uma subpopulação de 

células com diferenciação neuroendócrina, sendo os outros a cromogranina A e a 

sinaptofisina (Soh et al., 2011); contudo, tal como a cromogranina A, a NSE não pode 

diferenciar entre diferentes subtipos de tumores neuroendócrinos (Herder, 2007). 

 

1.3.4 - Desmina 

A desmina é um filamento intermediário proteico de células musculares e 

endoteliais (Costa et al., 2004), que é codificado por um único gene em todas as espécies 

estudadas até ao momento (Paulin e Li, 2004). Na musculatura lisa de animais adultos, 

os filamentos de desmina aparecem na forma de uma rede interconectada que liga corpos 

densos do citoplasma a placas densas, que contêm α-actina, na membrana citoplasmática 

(Machado e Figueiredo, 1996). A desmina está presente na maioria das neoplasias 

mesenquimatosas, principalmente em tumores miogénicos, tais como o 

rabdomiossarcoma e o leiomiossarcoma, e numa variedade de outras classes de 

neoplasias, de que é exemplo o carcinoma do endométrio. Este filamento é um marcador 

valioso para a avaliação da fixação e processamento adequado dos tecidos, nos quais a 
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marcação positiva e apropriada para a desmina fornece indicação da capacidade do tecido 

para reagir com anticorpos em geral (Wick, 2008). 

 

1.3.5 – Calponina 

As calponinas são um pequeno grupo de proteínas de ligação à actina, amplamente 

expressas. Foram identificadas 3 isoformas de calponinas: as calponinas h1 e h2 são 

expressas em células musculares lisas, enquanto a h3 é expressa no músculo liso e em 

células não musculares (Ferjani et al., 2006). A ampla distribuição das calponinas em 

tecidos não musculares (tais como cérebro, fibroblastos e plaquetas), pode indicar que a 

calponina não está apenas envolvida no sistema actina-miosina, mas apresentar também 

outras funções (Wang e Gusev, 1996). 

A calponina é um elemento contrátil fortemente expresso em células mioepiteliais 

normais, músculo liso vascular, nas células mioepiteliais associadas com proliferações 

não-invasivas e a nível focal, em 33% dos carcinomas ductais invasivos e carcinomas 

fracamente diferenciados. Os miofibroblastos positivos para a calponina podem ser 

detetados em 74% das proliferações da mama, sendo considerada mais específica mas 

menos sensível (apresentando menos reatividade cruzada) para estas células do que a α-

actina do músculo liso (Dewar et al., 2011). 

 

1.3.6 - α-Actina do músculo liso (α-SMA) 

 A actina é uma das mais abundantes proteínas em células de mamíferos e participa 

na compartimentalização e na mobilidade celular (Stevenson et al., 2012). Entre as seis 

isoformas de actina, a SMA está presente de forma abundante nas células musculares lisas 

vasculares e viscerais (Arora et al., 2013). Nos tecidos mamários humanos, a SMA foi 

demonstrada em células mioepiteliais normais em 88 a 100% dos casos, em células 

luminais epiteliais em 37% dos casos, e em células mioepiteliais de lesões benignas em 

95,6% de casos. Embora a maioria dos carcinomas invasivos da mama seja negativo para 

a SMA, a utilidade diagnóstica deste marcador é limitada pela frequente positividade dos 

miofibroblastos do estroma, músculo liso vascular e pericítos, assim como de alguns 

subtipos de células neoplásicas (Dewar et al., 2011). É de salientar que em tumores 

mamários é possível avaliar a maturidade de vasos sanguíneos através da marcação para 

SMA (Salih et al., 2012). Por outro lado, foi sugerido que estes miofibroblastos tenham 
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uma importante função no desenvolvimento do processo de invasão podendo a SMA pode 

ser utilizada como um marcador para quantificar miofibroblastos em tumores invasivos 

da mama (Yamashita et al., 2012). 

 

1.3.7 - Vimentina 

A vimentina é uma proteína pertencente aos filamentos intermediários, com 57 

kDa, que faz parte do citoesqueleto de células de vertebrados e é importante como 

marcador de diagnóstico na histogénese tumoral (Toniti et al., 2010), tendo sido 

implicada na adesão, migração e sinalização celular (Ivaska et al., 2007). Este filamento 

intermédio, tradicionalmente associado a células mesenquimatosas, está presente numa 

grande variedade de células, tendo sido identificado em fibroblastos, condroblastos, 

células musculares lisas e endotélio (Ochôa e Lopes, 2008). As células mioepiteliais e 

mesenquimatosas de tecidos mamários caninos normais, tumores mistos ou adenomas 

complexos também são imuno-positivas para a vimentina, o que também a torna um 

marcador de células mioepiteliais (Toniti et al., 2010). 

Em humanos, a vimentina apresenta uma baixa especificidade para tumores de 

origem mesenquimatosa, sendo que alguns sarcomas epitelióides e alguns carcinomas 

podem co-expressar vimentina e queratinas, tais como: carcinoma de células renais, 

adenocarcinoma do endométrio, carcinoma papilar da tiróide e carcinoma papilar seroso 

do ovário, assim como carcinoma sarcomatóide/carcinossarcoma de uma variedade de 

órgãos (Nonaka, 2010).  
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2 – OBJETIVOS 

 

 Foi objetivo deste trabalho a caracterização clínico-patológica e imuno-

histoquímica de sarcomas e carcinossarcomas mamários caninos. Neste sentido, foram 

avaliadas diversas características clinicopatológicas, recorrendo a técnicas convencionais 

de histologia e de imuno-histoquímica, procurando estabelecer-se possíveis associações 

entre os parâmetros clinicopatológicos e o prognóstico, através de um estudo da sobrevida 

total e livre de doença. 
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 – Seleção de casos 

Foram selecionados sarcomas (n = 30) e carcinossarcomas (n = 15) mamários 

caninos dos arquivos do Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, recebidos entre os anos 2000 e 2013. O 

material foi fixado em formol tamponado a 10%, incluído em parafina e processado de 

acordo com o procedimento de rotina para a microscopia ótica. Dos blocos de parafina 

selecionados, foram efetuados cortes com 3 µm de espessura para avaliação 

histopatológica e para a técnica de imuno-histoquímica. 

 

3.2 – Avaliação de parâmetros clinicopatológicos 

Os parâmetros clínicos em estudo incluíram: idade, raça, status reprodutivo 

(intacta vs. ovariohisterectomizada), administração de medicação preventiva do estro e 

caraterísticas do tumor (localização, tamanho, ulceração cutânea). A localização dos 

tumores foi distribuída em dois grupos: 1º/2º/3º par vs. 4º/5º par/localização múltipla, 

respetivamente. O tamanho do tumor foi definido como o diâmetro máximo e os tumores 

agrupados de acordo com o estadiamento TNM da OMS para tumores mamários caninos 

(Rutteman et al., 2001) em: tumores com menos de 3 cm; tumores com 3-5 cm e tumores 

maiores que 5 cm.  

A classificação histológica foi efetuada de acordo com os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para neoplasias mamárias caninas (Misdorp et al., 1999). 

Outros parâmetros histopatológicos avaliados incluíram: necrose intra-tumoral (presente 

vs. ausente), modo de crescimento (expansivo vs. infiltrativo), caraterização do infiltrado 

inflamatório (tipo e extensão), invasão estromal/vascular (presente vs. ausente) e 

metástases em linfonodos (presente vs. ausente). O grau histológico foi avaliado no 

componente carcinomatoso dos carcinossarcomas, de acordo com o método de 

Nottingham para carcinomas da mama da mulher (Elston e Ellis, 1998), baseado na 

avaliação de três parâmetros morfológicos: formação de túbulos, pleomorfismo nuclear e 

índice mitótico. Cada um destes parâmetros foi classificado como 1, 2 ou 3 para indicar 

se estava presente de forma ligeira, moderada ou intensa, respectivamente, dando um total 

de 3-9 pontos. O grau foi alocado pela seguinte divisão arbitrária dos pontos totais: grau 

I (bem diferenciado), 3, 4 ou 5 pontos; grau II (moderadamente diferenciado), 6 ou 7 
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pontos, e grau III (fracamente diferenciado), 8 ou 9 pontos. O índice mitótico foi avaliado 

como o número de mitoses em 10 campos de elevada ampliação (40x) na periferia do 

tumor, usando um microscópio Nikon® Labophot (área = 0,152 mm2). 

A classificação dos sarcomas e áreas sarcomatosas dos carcinossarcomas foi 

efectuada de acordo com o sistema de graduação da Féderation National de Centre de 

Lutte Contre le Cancer (FNCLCC) (Coindre, 2006). De acordo com este sistema de 

graduação são considerados 3 parâmetros: diferenciação do tumor, índice mitótico e 

necrose tumoral. O grau histológico é classificado em grau 1, 2 e 3 de acordo com a 

pontuação acumulada (Quadro IV). 

 

Quadro IV – Classificação dos sarcomas e áreas sarcomatosas dos carcinossarcomas de acordo 

com o sistema de graduação da Féderation National de Centre de Lutte contre le Cancer (FNCLCC). 

Diferenciação do 

Tumor 

(pontuação) 

Índice Mitótico 

(pontuação) 

Necrose Tumoral 

(pontuação) 
Grau Histológico 

(pontuação 

acumulada) 

1 ponto (Sarcomas 

muito semelhantes 

a tecido 

mesenquimatoso 

adulto) 

1 ponto (0-9 

mitoses por 10 

campos de elevada 

ampliação, obj. 

40x) 

0 pontos (sem 

áreas de necrose) 
1 (2 ou 3) 

2 pontos 

(Sarcomas de tipo 

histológico 

definido) 

2 pontos (10-19 

mitoses por 10 

campos de elevada 

ampliação, obj. 

40x) 

1 ponto (˂50% de 

área de necrose) 
2 (4 ou 5) 

3 pontos 

(Sarcomas 

embrionários e 

indiferenciados, 

sarcomas de tipo 

dúbio, sarcomas 

sinoviais, 

osteossarcomas, 

tumores 

neuroectodérmicos 

primitivos) 

3 pontos (≥20 

mitoses por 10 

campos de elevada 

ampliação, obj. 

40x) 

2 pontos (≥50% de 

área de necrose) 
3 (6,7 ou 8) 
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3.3 – Imuno-histoquímica 

A técnica de imuno-histoquímica foi realizada de acordo com o método do 

complexo estreptavidina-biotina-peroxidase (ABC). As secções de tecido foram 

incubadas com anticorpos primários contra pan-queratina, β-catenina, α-SMA, calponina, 

desmina, vimentina e NSE. O Quadro V sumariza os anticorpos e os procedimentos de 

imunomarcação utilizados. As secções de tecidos foram desparafinadas, rehidratadas e a 

recuperação antigénica para pan-queratina, calponina, α-SMA, desmina e vimentina, foi 

efetuada por tratamento em microondas com tampão citrato 10mM, pH 6±0,2. Os tecidos 

para imunomarcação anti-β-catenina foram submetidos a recuperação antigénica em 

microondas em solução Extran 0,05%. Não foi efetuado procedimento de recuperação 

antigénica para a imunomarcação com NSE. Após arrefecimento à temperatura ambiente, 

durante 30 minutos, as secções de tecido foram imersas numa solução de peróxido de 

hidrogénio 3%, durante o mesmo período de tempo, para bloqueio da actividade das 

peroxidases endógenas. Todas as secções foram incubadas com um soro de bloqueio 

(Ultra V Block – Lab Vision®), durante 5 minutos e, posteriormente, incubadas com o 

anticorpo específico primário.  

Quadro V - Anticorpos primários e protocolos de imunomarcação usados. 

Anticorpo Clone Fonte Diluição 

Recuperação 

antigénica/tempo de 

incubação 

Pan-queratina AE1/AE3 
Dako®, 

Dinamarca 
1:50 

Microondas, 2 horas à 

temperatura ambiente 

Vimentina NCL-V9 
Novocastra®, 

Reino Unido 
1:100 

Microondas, 2 horas à 

temperatura ambiente 

Desmina D33 
Dako®, 

Dinamarca  
1:50 

Microondas, 2 horas à 

temperatura ambiente 

Calponina CALP 
Dako®, 

Dinamarca 
1:400 

Microondas, 2 horas à 

temperatura ambiente 

NSE NSE-1G4 
Zymed®, 

Estados Unidos 
1:600 

Sem recuperação, 2 horas à 

temperatura ambiente 

α-SMA 
NCL-

SMA 

Novocastra®, 

Reino Unido 
1:50 

Microondas, 2 horas à 

temperatura ambiente 

β-catenina 4 A2 C7 
Zymed®, 

Estados Unidos 
1:150 Microondas, “overnight” 
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 Após lavagem em tampão fosfato salino (PBS), durante 5 minutos, as secções de 

tecido foram incubadas com o anticorpo secundário biotinilado (Biotinylated Goat Anti-

Polyvalent – Lab Vision®), durante 10 minutos, seguida por lavagem em PBS (5 

minutos). Em seguida, foram incubadas com estreptavidina-peroxidase conjugada 

(Streptavidin Peroxidase – Lab Vision®), durante 10 minutos e novamente lavadas em 

PBS. Subsequentemente, a coloração foi desenvolvida com tetrahidrocloreto de 3,3’ 

diaminobenzidina (DAB) com H2O2 em PBS durante 10 minutos e as lâminas foram 

submetidas a coloração de contraste com hematoxilina de Gill (durante 1 minuto), 

desidratadas e efetuada a montagem para avaliação em microscopia de luz. Os tecidos 

mamários/pele normais adjacentes foram usados como controlos internos positivos. Os 

controlos negativos foram efetuados por substituição do anticorpo primário por PBS. 

Adicionalmente, foram avaliados 32 casos nos quais foi previamente efetuada a 

técnica de imunohistoquímica para o marcador de proliferação celular Ki-67 (MIB-1, 

1:50, Dakocytomation®), segundo o método anteriormente descrito. A recuperação 

antigénica consistiu na incubação com tripsina 0,2 mg/mL (Merck®), durante 10 minutos 

a 37ºC.  

A interpretação dos resultados da imunohistoquímica (para todos os marcadores) 

baseou-se na avaliação semi-quantitativa, de acordo com a percentagem de células 

imunopositivas, sendo a marcação classificada como (-) = negativa, ausência de células 

positivas; (±) = ligeira (menos de 10% de células positivas); (+) = moderada (10-50% de 

células positivas) e (++) = intenso (mais de 50% de células positivas).  

A imuno-marcação para Ki-67 foi nuclear, sendo considerada positiva 

independentemente da intensidade. Os índices mitóticos e de marcação para Ki-67 foram 

determinados, contando 1000 células neoplásicas, em elevada ampliação (40x), com a 

ajuda de uma grelha microscópica (Zeiss®). Os índices mitóticos e de Ki-67 foram 

calculados como a percentagem de células tumorais que exibem figuras mitóticas ou têm 

marcação positiva para Ki-67, respetivamente. 

 

3.4 – Estudo de Follow-up 

Após o procedimento cirúrgico, as cadelas que apresentavam os tumores 

selecionados foram submetidas a um período mínimo de follow-up de 12 meses. O follow-

up foi efetuado pelos cirurgiões e foi possível em 28 casos. Os restantes foram excluídos 

devido a várias razões: os canídeos morreram imediatamente após a cirurgia, outros 
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falharam avaliações clínicas e certos casos não tinham quaisquer registos clínicos. A 

sobrevida total (ST) foi definida como o período entre a cirurgia e a morte natural do 

animal ou eutanásia devido ao cancro. A sobrevida livre de doença (SLD) foi definida 

como o período de tempo entre a cirurgia e a recorrência ou doença metastática.  

 

3.5 – Análise estatística  

Na análise estatística foram utilizadas tabelas de contingência para conhecer as 

frequências dos parâmetros clinicopatológicos e imuno-histoquímicos para os três tipos 

de tumores em estudo (fibrossarcomas, osteossarcomas e carcinossarcomas). A maioria 

das variáveis em estudo são qualitativas (nominais e ordinais), sendo que no que se refere 

às variáveis quantitativas, a idade e o Ki.67 foram dicotomizados pelo valor da média e o 

índice mitótico (%), foi dicotomizado pelo valor da mediana. Para estudar a relação das 

variáveis clinicopatológicas e imuno-histoquímicas com o tipo de tumor foram utilizados 

testes de independência (Qui-quadrado de Pearson). Devido ao reduzido número de casos 

em que foi avaliado o status reprodutivo, a administração de medicação preventiva do 

estro e a metastização à distância, não foi estabelecida a relação entre estes parâmetros e 

o tipo histológico do tumor.  

A comparação das médias das variáveis Ki-67 e idade em relação com o grau 

histológico foi efetuada através de análise de variância (ANOVA). Para determinar o 

efeito das variáveis clinicopatológicas no prognóstico (sobrevida total (ST) e sobrevida 

livre de doença (SLD)) foram utilizados o método de Kaplan-Meier e o teste log-rank.  

Todas as análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao software SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, EUA), versão 20.0. O nível de 

significância usado para todos os testes foi α= 5% ou seja um teste cujo valor de p<0,05 

foi considerado estatisticamente significativo. 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 - Avaliação clinicopatológica da série em estudo 

Os parâmetros clinicopatológicos das neoplasias em estudo encontram-se 

sumariados nos Quadros VI e VII. 

 

Quadro VI - Caracterização dos parâmetros clínicos distribuídos por categorias. 

 

Parâmetros clínicos 

 

  

n (%) 

 

Idade (n=39) 

  < 11 anos   19 (48,7%) 

  ≥ 11 anos    20 (51,3%) 

 

 

Raça (n=43) 

  Indeterminada   18 (41,9%) 

  Caniche   9 (20,9%) 

  Outra   16 (37,2%) 

 

Ovariohisterectomia (n=20) 

  Não   20 (100%) 

  Sim   0 (0%) 

 

Contracepção (n=19) 

  Não   16 (84,2%) 

  Sim   3 (15,8%) 

 

Tamanho dos tumores (n=42) 

  <3 cm   5 (11,9%) 

  3-5 cm   15 (35,7%) 

  >5 cm   22 (52,4%) 

 

 

Localização dos tumores  

(n=24) 

  1º e 2º pares   4 (16,7%) 

  3º par   2 (8,3%) 

  4º e 5º pares   14 (58,3%) 

Múltipla   4 (16,7%) 

 

Ulceração (n=43) 

  Ausente   31 (72,1%) 

  Presente   12 (27,9%) 
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Neste estudo foi possível conhecer a idade de 39 animais, sendo que a média de 

idades foi de 10,74 ± 2,1 anos; 51,3% (n=20) dos animais apresentaram idade superior e 

48,7% (n=19) apresentaram idade inferior à média. Relativamente à raça (n=43), 41,9% 

(n=18) dos animais eram de raça indeterminada, 20,9% (n=9) de raça caniche e 37,2% 

(n=16) pertenciam a outras raças (como Podengo, Cocker spaniel, Rottweiler, Pastor 

alemão e Pequinois). 

No que diz respeito à realização de ovariohisterectomia, esta não foi realizada em 

nenhum dos casos em que foi possível obter informação (n=20); sobre o uso de 

contraceptivos (n=19), apenas 15,8% (n=3) dos animais foram submetidos a esta 

abordagem farmacológica. Foi possível obter informação sobre a dimensão dos tumores 

mamários em 42 animais, sendo a média de 5,5 ± 3,5 cm; os tumores com menos de 3 cm 

foram observados em 11,9% (n=5) dos animais, 35,7% (n=15) dos animais apresentaram 

tumores com dimensão entre 3-5 cm e a maioria (55,4%; n=22) tinha tumores mamários 

com diâmetro maior superior a 5 cm.  

Relativamente à localização (n=24), a maioria dos animais apresentou tumores no 

4º e 5º pares de glândulas mamárias (58,35%, n=14). Quanto à ulceração (n=43), a sua 

presença foi observada em 27,9% (n= 12) dos animais. 
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Quadro VII - Caracterização dos parâmetros histopatológicos distribuídos por 

categorias. 

 

Parâmetros 

histopatológicos 

 

  

n (%) 

 

Tipo histológico (n=45) 

Fibrossarcoma 15 (33,3%) 

Osteossarcoma 15 (33,3%) 

Carcinossarcoma 15 (33,3%) 

 

Necrose (n=45) 

Ausente 5 (11,1%) 

Presente 40 (88,9%) 

 

Tipo de crescimento (n=45) 

Expansivo 9 (20%) 

Infiltrativo 36 (80%) 

 

Infiltrado inflamatório 

(n=45) 

Ausente 2 (4,4%) 

Moderado 15 (33,3%) 

Intenso 28 (62,2%) 

 

Invasão estromal (n=45) 

Ausente 2 (4,4%) 

Presente 43 (95,6%) 

 

Invasão vascular (n=45) 

Ausente 25 (55,6%) 

Presente 20 (44,4%) 

 

Metastização ganglionar 

(n=15) 

Ausente 5 (33,3%) 

Presente 10 (66,7%) 

 

Grau Histológico 

Sarcomas (n=45) 

Grau I 1 (2,2%) 

Grau II 10 (22,2%) 

Grau III 34 (75,6%) 

 

Grau Histológico (áreas 

carcinomatosas) (n=15) 

Grau I 1 (6,7%) 

Grau II 3 (20,0%) 

Grau III 11 (73,3%) 

 

 



 

44 
 

Considerando os parâmetros histopatológicos, e no que diz respeito à classificação 

das lesões, estas foram classificadas como fibrossarcomas (n=15; 33,3%), 

osteossarcomas (n=15; 33,3%) e carcinossarcomas (n=15; 33,3%) mamários. 

Foi observada necrose (n=40; 88,9%) e a presença de um crescimento de tipo 

infiltrativo (n=36; 80%) na maioria dos casos analisados. A presença de infiltrado 

inflamatório moderado foi observado em 33,3% (n=15) dos animais e em 62,2% (n=28) 

dos animais foi observado infiltrado inflamatório intenso, geralmente caraterizado pela 

presença de infiltrado de células inflamatórias mononucleares, com predomínio de 

linfócitos e plasmócitos. 

Relativamente à invasão estromal, esta encontrou-se presente em 95,6% (n=43) 

dos casos, enquanto a invasão vascular se observou em 44,4% (n=20) das lesões 

avaliadas. Em 15 animais foi possível avaliar a ausência ou presença de metastização 

ganglionar, dos quais 66,7% (n=10) apresentaram metastização.  

Relativamente ao grau histológico dos sarcomas e áreas sarcomatosas de 

carcinossarcomas (n=45), 2,2% (n=1), 22,2% (n=10) e 75,6% (n=34) corresponderam a 

lesões grau I, II e III, respetivamente. 

No que diz respeito ao grau histológico das áreas carcinomatosas dos 

carcinossarcomas (n=15), 6,7% (n=1), 20,0% (n=3) e 73,3% (n=11) corresponderam a 

lesões grau I, II e III, respetivamente. 

 

4.1.1 - Fibrossarcomas 

Os fibrossarcomas em estudo (n=15) caracterizam-se pela proliferação de células 

fusiformes, lembrando fibroblastos, dispostas em feixes que se entrecruzam, assumindo 

geralmente um crescimento infiltrativo. As células neoplásicas apresentam bordos 

indefinidos, uma pequena quantidade de citoplasma fibrilhar eosinofílico, e núcleos ovais 

ou alongados que contêm cromatina finamente ponteada e nucléolos variavelmente 

distintos. Existe anisocariose e anisocitose moderada a marcada, e as figuras de mitose 

são comuns (Figura 5). 

No que diz respeito à idade (n=12), as cadelas afetadas tinham uma média de 

idades de 11,4 ± 1,55 anos, apresentando a maioria idade superior à média dos animais 

da série em estudo (58,3%; n=7). A maioria das cadelas com fibrossarcomas mamários 

corresponderam a animais de raça indeterminada (53,3%; n=8). 
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Relativamente ao tamanho médio destas neoplasias, este foi de 7,2±3,75 cm, 

apresentando a maioria tamanho superior a 5 cm (60,0%; n=9); quanto à localização 

(n=8), a maioria foi detetada ao nível da 4ª/5ª glândulas mamárias e localização múltipla 

(75,0%; n=6). Observou-se presença de ulceração em 4/14 casos (28,6%).  

A presença de necrose verificou-se em 93,3% (n=14) dos casos. A maioria dos 

fibrossarcomas apresentou crescimento de tipo infiltrativo (66,7%; n=10). No que diz 

respeito ao infiltrado inflamatório, a maioria das lesões caracterizou-se pela presença de 

um infiltrado inflamatório intenso (60%; n=9). 

Quanto à invasão estromal, foi observada em todos os fibrossarcomas (100%; 

n=15), tendo sido observada invasão vascular em 33,3% (n=5) dos casos. Foi possível 

proceder à avaliação dos linfonodos em apenas três casos de fibrossarcomas, dos quais 

um apresentava metastização (33,3%; n=1).  

Foi possível avaliar o índice mitótico em 10 animais com fibrossarcomas, sendo 

que destes 40,0% (n=4) e 60,0% (n=6), apresentavam valores inferiores e superiores à 

mediana, respetivamente.  

A maioria dos fibrossarcomas (73,3%; n=11) apresentaram um grau histológico 

III. 
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Figura 5: Fibrossarcoma mamário canino. Observa-se proliferação de células fusiformes dispostas em 

feixes que se entrecruzam, caracterizadas por atipia citonuclear moderada a marcada e presença de 

numerosas figuras de mitose (HE; Obj. 20x). 

 

4.1.2 - Osteossarcomas 

Os osteossarcomas são caraterizados pela proliferação de células que variam de 

uma forma fusiforme a estrelada ou oval, associadas a produção de osteóide (Figura 6). 

No que diz respeito à idade (n=13), as cadelas afetadas tinham uma média de 

idades de 11,08±2,30 anos, apresentando a maioria idade superior à média dos animais 

da série total (53,8%; n=7). As cadelas que exibiram este tipo histológico foram 

maioritariamente de raça indeterminada e caniche, cada uma correspondendo a cinco 

animais (35,7%). 

Neste estudo, o tamanho médio destas neoplasias foi de 5,69±3,62 cm, 

apresentando a maioria um tamanho ≥5 cm (6/13; 36,1%); a maioria dos osteossarcomas 

foram observados ao nível do 4º e 5º par de glândulas mamárias e localização múltipla 

(6/8; 75,0%). Observou-se presença de ulceração em 3/14 casos (21,4%).  

A presença de necrose verificou-se em 86,7% (n=13) dos casos. A maioria dos 

osteossarcomas exibiu crescimento de tipo infiltrativo (86,7%; n=13). No que diz respeito 
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ao infiltrado inflamatório, também a maioria dos osteossarcomas se caracterizou pela 

presença de um infiltrado inflamatório intenso (53,3%; n=8). 

Quanto à invasão estromal, foi observada em todos os osteossarcomas (100%; 

n=15), tendo sido observada invasão vascular em 40,0% (n=6) dos casos. Também nos 

casos de osteossarcomas, foi possível proceder à avaliação dos linfonodos em apenas três 

casos, dos quais um apresentava metastização (33,3%; n=1).  

De um total de 13 animais nos quais foi possível avaliar o índice mitótico, 23,1% 

(n=3) apresentavam valores inferiores à mediana, sendo que os restantes 76,9% (n=10) 

animais tinham valores superiores à mediana. 

Relativamente ao grau histológico, 93,3% (n=14) dos osteossarcomas pertencem 

ao grau III. 

 

 

Figura 6: Osteossarcoma mamário canino, caracterizado pela proliferação de células fusiformes a 

poliédricas, de elevada atipia citonuclear, associadas à produção de matriz osteóide (HE, Obj. 20x).  
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4.1.3 - Carcinossarcomas 

Os carcinossarcomas são constituídos simultaneamente por um componente 

maligno epitelial e conjuntivo (Figura 7). Observa-se um marcado pleomorfismo celular, 

abundantes figuras mitóticas e um crescimento de tipo infiltrativo. 

Verificou-se que relativamente à idade (n=14), as cadelas afetadas tinham uma 

média de idades de 10±2,17 anos, apresentando a maioria idade inferior à média dos 

animais da série total (57,1%; n=8); quanto à raça (n=14), a maioria dos animais era de 

raça indeterminada (35,7%; n=5).   

Relativamente ao tamanho médio destas neoplasias, este foi de 6,07±2,86 cm, 

apresentando metade das lesões um tamanho superior a 5 cm (50,0%; 7/14), e apenas um 

caso tamanho inferior a 3 cm (7,1%; n=1). No que diz respeito à localização desta 

neoplasia (n=8), a maioria foi observada ao nível do 4º e 5º par e localização múltipla 

(75,0%; n=6).  

Observou-se presença de ulceração em 5/15 casos (33,3%) e de necrose em 13/15 

(86,7%) dos casos. A maioria dos carcinossarcomas (86,7%; n=13) exibiu crescimento 

infiltrativo. Quanto ao infiltrado inflamatório, a maioria das lesões exibiu presença de 

infiltrado inflamatório intenso (73,3%; n=11). 

Relativamente à invasão estromal, esta esteve ausente em apenas 2 casos (13,3%), 

tendo sido observada invasão vascular em 60,0% (n=9) dos casos. Foi possível proceder 

à avaliação dos linfonodos em nove animais, sendo que 88,9% (n=8) dos casos 

apresentavam metastização. 

Quanto ao índice mitótico (n=9), 55,6% (n=5) e 44,4% (n=4) apresentam valores 

inferiores e superiores à mediana, respetivamente. 

A avaliação do grau histológico das áreas carcinomatosas revelou que a maioria 

correspondia a carcinomas pouco diferenciados ou grau III (73,3%; n=11); também a 

maioria das componentes sarcomatosas correspondeu a lesões grau III (60%; n=9). 
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Figura 7: Carcinossarcoma mamário canino: presença de componente maligno epitelial e conjuntivo (HE; 

Obj. 20x). 

 

 

4.1.4 - Associação entre o tipo histológico e os parâmetros clinicopatológicos 

 

 No Quadro VIII encontram-se sumariadas as características clinicopatológicas 

dos diferentes tipos histológicos analisados, assim como as associações estatísticas 

observadas. Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre os 

diferentes grupos. No entanto, relativamente ao grau histológico dos sarcomas, os 

sarcomas mais indiferenciados foram os sarcomas puros; por outro lado, a maioria das 

metástases ganglionares foram observadas nos animais com carcinossarcomas. 



 

50 
 

Quadro VIII – Associação entre parâmetros clinicopatológicos e o tipo histológico. 

* Não calculado.  

Parâmetros 

clínico-

patologicos 

 n 
Fibrossarcoma 

(n=15) 

Osteossarcoma 

(n=15) 

Carcinossarcoma 

(n=15) 
p 

Idade 
<11 19 5 (26,3%) 6 (31,6%) 8 (42,1%) 

0,715 
≥11 20 7 (35,0%) 7 (35,0%) 6 (30,0%) 

Raça 

Indeterminada 18 8 (44,4%) 5 (27,8%) 5 (27,8%) 

0,426 Caniche 9 2 (22,2%) 5 (55,6%) 2 (22,2%) 

Outras 16 5 (31,3%) 4 (25%) 7 (43,7%) 

Tamanho do 

tumor 

<3cm 5 2 (40,0%) 2 (40,0%) 1 (20,0%) 

0,866 3-5 cm 15 4 (26,7%) 5 (33,3%) 6 (40,0%) 

>5 cm 22 9 (40,9%) 6 (27,3%) 7 (31,8%) 

Localização 
1º, 2º e 3ºpar 6 2 (33,3%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) 

1,000 
4º, 5ºpar/ múlt 18 6 (33,3%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 

Ulceração 
Ausente 31 10 (32,3%) 11 (35,4%) 10 (32,3%) 

0,773 
Presente 12 4 (33,3%) 3 (25,0%) 5 (41,7%) 

Necrose 
Ausente 5 1 (20,0%) 2 (40,0%) 2 (40,0%) 

0,799 
Presente 40 14 (35,0%) 13 (32,5%) 13 (32,5%) 

Tipo de 

crescimento 

Expansivo 9 5 (55,6%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 
0,287 

Infiltrativo 36 10 (27,8%) 13 (36,1%) 13 (36,1%) 

Infiltrado 

Inflamatório 

Ausente 2 0 (0%) 1 (50,0%) 1 (50,0%) 

0,609 Moderado 15 6 (40,0%) 6 (40,0%) 3 (20,0%) 

Intenso 28 9 (32,1%) 8 (28,6%) 11 (39,3%) 

Invasão 

estromal 

Ausente 2 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 
0,123 

Presente 43 15 (34,9%) 15 (34,9%) 13 (30,2%) 

Invasão 

vascular 

Ausente 25 10 (40,0%) 9 (36,0%) 6 (24,0%) 
0,310 

Presente 20 5 (25,0%) 6 (30,0%) 9 (45,5%) 

Metastização 

ganglionar 

Ausente 5 2 (40,0%) 2 (40,0%) 1 (20,0%) 
0,082 

Presente 10 1 (10,0%) 1 (10,0%) 8 (80,0%) 

Indice 

mitótico (%) 

<0,785 12 4 (33,3%) 3 (25,0%) 5 (41,7%) 
0,296 

≥0,785 20 6 (30,0%) 10 (50,0%) 4 (20,0%) 

Sarcoma-

Grau 

Histológico 

Grau I 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

0,140 Grau II 10 3 (30,0%) 1 (10,0%) 6 (60,0%) 

Grau III 34 11 (32,3%) 14 (41,2%) 9 (26,5%) 

Áreas 

Carcinomatosa

s - Grau 

Histológico 

Grau I 1 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

* 
Grau II 3 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

Grau III 11 0 (%) 0 (0%) 11 (100%) 
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4.2 - Avaliação imuno-histoquímica 

 

4.2.1 - Avaliação da expressão de marcadores de diferenciação celular 

 

No Quadro IX encontra-se discriminada a imunoexpressão observada para os 

diferentes marcadores de diferenciação nos tipos histológicos em estudo. 

 

Quadro IX- Associação entre a imunomarcação e o tipo histológico. 

Marcador 
Tipo de 

tumor 
n Negativo 

Escasso 

(≤10%) 

Moderado 

(10-50%) 

Intenso 

(>50%) 
p 

Pan-K 

FS 15 15(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

0,001 OS 15 15(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

CSAR 15 1(6,7%) 1(6,7%) 6(40%) 7(46,7%) 

Vimentina 

FS 13 0(0%) 0(0%) 1(7,8%) 12(92,3%) 

0,046 OS 14 0(0%) 0(0%) 0(0%) 14(100%) 

CSAR 12 1(8,3%) 0(0%) 4(33,3%) 7(58,3%) 

α-SMA 

FS 9 5(55,6%) 2(22,2%) 2(22,2%) 0(0%) 

0,178 OS 11 6(54,5%) 5(45,4%) 0(0%) 0(0%) 

CSAR 13 9(69,2%) 1(7,7%) 3(23,1%) 0(0%) 

Desmina 

FS 13 11(84,6%) 1(7,7%) 0(0%) 1(7,7%) 

0,400 OS 15 14(93,3%) 0(0%) 1(6,7%) 0(0%) 

CSAR 13 13(100%) 0(%) 0(0%) 0(0%) 

Calponina 

FS 13 8(61,5%) 2(15,4%) 3(23,1%) 0(0%) 

0,184 OR 15 11(73,3%) 4(26,7%) 0(0%) 0(0%) 

CSAR 15 5(33,3%) 5(33,3%) 4(26,7%) 1(6,7%) 

NSE 

FS 11 4(36,4%) 6(54,5%) 1(9,1%) 0(0%) 

0,015 OR 14 13(92,6%) 0(0%) 1(7,1%) 0(0%) 

CSAR 13 5(38,5%) 6(46,2%) 2(15,4%) 0(0%) 

β-cat. 

FS 15 2(13,3%) 6(40,0%) 5(33,3%) 2(13,3%) 

0,614 
OR 14 1(7,1%) 4(28,6%) 7(50,0%) 2(14,3%) 

CSAR 13 2(15,4%) 1(7,7%) 7(53,8%) 3 

FS: fibrossarcoma; OS: osteossarcoma; CSAR: Carcinossarcoma. 
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4.2.1.1 - Sarcomas 

 

4.2.1.1.1 - Queratinas 

 

 Nenhum dos sarcomas puros analisados apresentou imunomarcação anti-pan-

queratina (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Fibrossarcoma mamário canino caraterizado pela proliferação de células neoplásicas negativas 

para a panqueratina. De notar os ductos mamários adjacentes à neoplasia, com marcação intensa para este 

marcador (Pan-K; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.1.2 - Vimentina 

 Todos os fibrossarcomas (n=13) e osteossarcomas (n=14) analisados foram 

positivos para a vimentina: 92,3% (n=12) dos fibrossarcomas e 100% (n=14) dos 

osteossarcomas apresentaram imunomarcação citoplasmática intensa para este marcador 

(Figura 9). 
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Figura 9: Fibrossarcoma mamário canino. Observam-se células neoplásicas com imunomarcação 

citoplasmática intensa para a vimentina (Vimentina; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.1.3 - α-SMA 

 Dos fibrossarcomas (n=9) sujeitos a imunomarcação anti-α-SMA, 55,6% (n=5) 

foram negativos; 22,6% (n=2) apresentaram positividade escassa e 22,6% (n=2) 

positividade citoplasmática moderada. Nenhum apresentou positividade intensa. 

 Relativamente aos osteossarcomas (Figura 10) estudados (n=11), 54,5% (n=6) 

foram negativos e 45,5% (n=5) apresentaram positividade citoplasmática escassa. 

Nenhum osteossarcoma apresentou positividade moderada ou intensa para a α-SMA. 
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Figura 10 - Osteossarcoma mamário canino: células neoplásicas negativas para a SMA. De notar a presença 

de estruturas vasculares positivas (α-SMA, obj. 20X). 

 

4.2.1.1.4  - Desmina 

Dos 13 fibrossarcomas estudados, 84,6% (n=11) não apresentaram positividade 

para a desmina; 7,7% (n=1) apresentaram imunomarcação escassa e 7,7% (n=1) 

imunomarcação intensa ao nível do citoplasma das células neoplásicas (Figura 11). 

 Nos osteossarcomas (n=15), 93,3% (n=14) não apresentaram imunomarcação 

tendo sido observada uma imunomarcação moderada num caso (6,7%). 
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Figura 11: Fibrossarcoma mamário canino. Observam-se células neoplásicas com imunomarcação 

citoplasmática marcada para a desmina (Desmina; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.1.5 - Calponina 

Dos fibrossarcomas avaliados quanto à expressão da calponina (n=13), a maioria 

(61,5%, n=8) não apresentou positividade; 15,4% (n=2) e 23,1% (n=3) dos 

fibrossarcomas apresentaram imunomarcação escassa e moderada, respetivamente, ao 

nível do citoplasma das células neoplásicas. Nenhum fibrossarcoma apresentou 

imunomarcação intensa para a calponina. 

 Relativamente aos osteossarcomas (n=15), 73,3% (n=11) foram negativos e 

26,7% (n=4) apresentaram imunomarcação citoplasmática escassa para este marcador. 

Nenhum osteossarcoma apresentou imunomarcação moderada ou intensa para a 

calponina. 

 

4.2.1.1.6 - NSE 

Dos 11 fibrossarcomas avaliados, 36,4% (n=4) foram negativos. Uma 

imunomarcação citoplasmática escassa foi observada em 54,5% (n=6) dos casos, sendo 
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que um caso (9,1%) apresentou imunomarcação moderada. Nenhum fibrossarcoma 

apresentou marcação intensa com este anticorpo. 

 Relativamente aos osteossarcomas (n=14), 92,9% (n=13) não apresentaram 

positividade, sendo que apenas uma neoplasia (7,1%) apresentou positividade moderada 

para este marcador (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Osteossarcoma mamário canino. Observam-se células neoplásicas com imunomarcação 

moderada para a NSE (NSE; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.1.7 - β-catenina 

Dos 15 fibrossarcomas em que foi realizado o estudo imuno-histoquímico para a 

β-catenina, 13,3% (n=2) foram negativos; 40,0% (n=6), 33,3% (n=5) e 13,3% (n=2) 

apresentaram imunomarcação citoplasmática escassa, moderada e intensa, 

respetivamente.  

 Dos 14 osteossarcomas estudados quanto à imunoexpressão da β-catenina, apenas 

um caso foi negativo (7,1%; n=1). Dos restantes, 28,6% (n=4), 50,0% (n=7) e 14,3% 

(n=2) dos osteossarcomas apresentaram positividade citoplasmática escassa, moderada e 

intensa para o marcador em estudo, respetivamente. Não foi observada marcação nuclear 
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em nenhum dos sarcomas avaliados, sendo visível marcação membranar em simultâneo 

com o citoplasma em dois casos, um fibrossarcoma e um osteossarcoma (Figura 13). 

 

Figura 13: Osteossarcoma mamário canino. Observam-se células neoplásicas com imunomarcação 

citoplasmática e membranar para a β-catenina (β-catenina; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.2 - Carcinossarcomas  

4.2.1.2.1 - Queratinas 

No que se refere aos carcinossarcomas, 6,7% (n=1) não apresentaram positividade 

para a pan-queratina; 6,7% (n=1) apresentaram positividade escassa; 40,0% (n=6) 

positividade moderada e 46,7 % (n=7) positividade intensa para imunomarcação com 

pan-queratina, respetivamente, apenas ao nível do citoplasma da componente 

carcinomatosa. 
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4.2.1.2.2 - Vimentina 

Relativamente à vimentina (n=12), 58,3% (n=7) dos carcinossarcomas 

apresentaram intensa imunomarcação, 33,3% (n=4) apresentaram expressão moderada e 

8,3% (n=1) não apresentaram imunomarcação para vimentina, respetivamente. 

 

4.2.1.2.3 - α-SMA 

Relativamente à α-SMA (n=13), 69,2% (n=9) foram negativos, 7,7% (n=1) 

apresentaram expressão escassa e 23,1% (n=3) imunomarcação moderada. Nenhum 

carcinossarcoma apresentou imunomarcação intensa para a α-SMA. 

 

4.2.1.2.4 - Desmina 

Dos 13 carcinossarcomas avaliados quanto à expressão da desmina, em nenhum 

foi observada positividade para este anticorpo. 

 

4.2.1.2.5 - Calponina 

 Relativamente à calponina (Figura 14), 33,3% (n=5) não apresentaram 

positividade; 33,3% (n=5) apresentaram expressão escassa e 26,7% (n=4) expressão 

moderada. Uma intensa imunomarcação foi observada num caso (6,7%). 
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Figura 14: Carcinossarcoma mamário canino. Observam-se células neoplásicas com imunomarcação 

moderada para a calponina (Calponina; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.2.6 - NSE 

A imunomarcação para a NSE (Figura 15) foi estudada em 13 carcinossarcomas. 

Destes, 38,5% (n=5) foram negativos; 46,2% (n=6) e 15,4% (n=2) apresentaram 

imunomarcação escassa e moderada para este marcador, respetivamente. Nenhum 

carcinossarcoma apresentou imunomarcação intensa para a NSE. 
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Figura 15: Carcinossarcoma mamário canino. Observam-se células neoplásicas sarcomatosas com 

imunomarcação moderada para a NSE (NSE; Obj. 20x). 

 

 

4.2.1.2.7 - β-catenina 

Dos 13 carcinossarcomas avaliados, 15,4% (n=2) não apresentaram células 

positivas para este marcador; 7,7% (n=1), 53,8% (n=7) e 23,1% (n=3) apresentaram 

positividade escassa, moderada e intensa, respetivamente. Não foi observada marcação 

nuclear, tendo um dos casos marcação em simultâneo do citoplasma e membrana. 

 

 

4.2.2 - Avaliação da proliferação 

Neste estudo foi possível realizar a avaliação do Ki-67 (Quadro X) em 32 animais, 

sendo o valor da média de 27,17±9,06.  
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Quadro X – Avaliação da proliferação de acordo com o tipo histológico. 

 

 

4.2.2.1  - Sarcomas 

Relativamente aos fibrossarcomas (n=10) (Figura 16), verificou-se uma média de 

23,03±9,03, com 60,0% (n=6) dos casos a apresentarem valores de Ki-67 inferiores à 

média. Quanto aos osteossarcomas (n=13), verificou-se uma média de 32,35±7,06, tendo 

76,9% (n=10) dos casos evidenciado valores superiores à média. 

Figura 16: Fibrossarcoma mamário canino. Observa-se a marcação positiva para o Ki-67 no núcleo de 

células em proliferação (Ki-67; Obj. 40x). 

 

4.2.2.2  - Carcinossarcomas 

Dos 9 animais analisados, verificou-se uma média de 25,79±8,46, dos quais 55,6% 

(n=5) apresentaram valores de Ki-67 superiores à média. 

 

Parâmetros clínico-

patologicos 
 

Fibrossarcoma 

(n=10) 

Osteossarcoma 

(n=13) 

Carcinossarcoma 

(n=9) 

Indice Ki67 (n=32) 

p=0,195 

<27,17 6 (60%) 3 (23,1%) 4 (44,4%) 

≥27,17 4 (40%) 10 (76,9%) 5 (55,6%) 
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4.3 – Sobrevida Total (ST) e Sobrevida Livre de Doença (SLD) 

4.3.1 – Sobrevida Total (ST) 

Relativamente à possível influência dos parâmetros clinicopatológicos na 

sobrevida total (ST) (Quadro XI e Quadro XII), verificou-se que apenas se encontraram 

diferenças estatisticamente significativas para a invasão vascular: nenhum dos animais 

com presença de invasão vascular estava vivo no fim do seguimento. 

 

Quadro XI- Análise da sobrevida total e associação com as variáveis clinicopatológicas. 

 

 

 

 

Variáveis  n 
Média de ST 

(meses) 

Sobrevivência 

cumulativa 

n (%)  

p 

Tipo de Tumor 

Fibrossarcoma 11 8,09 3 (27,3%) 

0,813 Osteossarcoma 8 7,88 3 (37,5%) 

Carcinossarcoma 11 6,09 0 (0%) 

Idade 
<11 anos 15 7,20 3 (20%) 

0,908 
≥11 anos 13 8,0 3 (23,1%) 

Raça 

Indeterminada 12 7,17 2 (16,7%) 

0,937 Caniche 4 8,75 2 (50%) 

Outras 13 7,38 2 (15,4%) 

Tamanho do 

tumor 

<3 cm 2 8,0 1 (50%) 

0,864 3-5 cm 9 8,44 2 (22,2%) 

>5 cm 17 6,47 3 (17,6%) 

Localização 

1º,2º e 3º Par 6 6,0 1 (50%) 

0,248 
4º,5º e Múlt. 18 10,67 1 (33%) 

Ulceração 

Ausente 19 8,47 5(26,3%) 

0,277 
Presente 10 5,2 1(10%) 

Necrose 

Ausente 3 5,67 1(20%) 

0,754 
Presente 27 7,48 5(18,5%) 

Tipo de 

crescimento 

Expansivo 7 9,71 2 (28,6%) 
0,621 

Infiltrativo 23 6,57 4 (17,4%) 
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Quadro XII- Análise da sobrevida total e associação com as variáveis clínico-patológicas 

(continuação). 

 

*Mediana de ST 

 

4.3.2 – Sobrevida Livre de Doença (SLD) 

 

Relativamente à possível influência dos parâmetros clinicopatológicos na 

sobrevida livre de doença (SLD) (Quadro XIII e Quadro XIV), à semelhança do 

observado para a ST, verificou-se que apenas se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas para a invasão vascular: todos os animais com presença de invasão vascular 

apresentaram recorrência ou doença metastásica no fim do seguimento. 

 

Variáveis 
 

 
n 

Média de 

ST (meses) 

Sobrevivência 

cumulativa 

n (%)  

p 

Infiltrado 

Inflamatório 

Ausente 1 15,0 0 (0%) 

0,313 Moderado 9 8,89 2(13,3%) 

Intenso 20 6,2 4(14,3%) 

Invasão Estromal 
Ausente 1 1,0 0(0%) 

0,221 
Presente 29 7,52 6(20,7%) 

Invasão Vascular 
Ausente 15 10,27 6(40%) 

0,001 
Presente 15 3,33 0 (0%) 

      Metastização 

    ganglionar 

Ausente 1 6,0 0 (0%) 
0,661 

Presente 7 6,43 0 (0%) 

Índice mitótico % 
<0,785 9 11,0* 4(44,4%) 

0,093 
≥0,785 11 4,0* 1(9,1%) 

Índice Ki-67 
<27,17 9 5,89 2(22,2%) 

0,760 
≥27,17 11 8,36 3(27,3%) 

Sarcomas 

Grau histológico 

Grau I 1 11,0 1(100%) 

0,749 Grau II 8 6,0 1(12,5%) 

Grau III 21 7,62 4(19%) 

Áreas 

Carcinomatosas 

Grau histológico 

Grau I e Grau II 1 15,0 0(0%) 

0,111 
Grau III 10 5,2 0(0%) 
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Quadro XIII- Análise da sobrevida livre de doença e associação com as variáveis 

clinicopatológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
 

Categorias 

 

n 

 

Média de SLD 

(meses) 

 

Sobrevivência 

cumulativa 

n (%) 

 

p 

Tipo de 

Tumor 

Fibrossarcoma 11 6,09 2(18,2%)  

0,702 Osteossarcoma 7 8,86 3(42,9%) 

Carcinossarcoma 11 4,91 0(0%) 

Idade <11 14 5,71 3(21,4%) 0,864 

≥11 13 7,38 2(15,4%) 

 

Raça 

Indeterminada 12 6,5 2(16,7%)  

0,452 Caniche 3 11,0 1(33,3) 

Outras 13 5,38 2(15,4%) 

Tamanho do 

tumor 

<3 cm 2 6,5 1(50%)  

0,961 3-5 cm 8 6,5 2(25%) 

>5 cm 17 6,06 2(11,8%) 

Localização 1º,2º e 3ºPar 6 6,0 1(33,3%) 0,248 

4º,5º e Múltip. 18 10,67 0(0%) 

Ulceração 
Ausente 18 7,44 5(27,8%) 0,265 

Presente 10 4,3 0(0%) 

Necrose 
Ausente 3 4,67 1(33,3%) 0,563 

Presente 26 6,5 4(15,4%) 

Tipo de 

crescimento 

Expansivo 7 9,71 2(28,6%) 0,625 

Infiltrativo 23 6,57 3(13,6%) 
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Quadro XIV- Análise da sobrevida livre de doença e associação com as variáveis 

clinicopatológicas (continuação). 

            *Mediana de SLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
 

Categorias 

 

n 

 

Média de SLD 

(meses) 

Sobrevivência 

cumulativa 

n (%) 

 

 

p 

Infiltrado 

Inflamatório 

Ausente 1 12,0; 12 0(0%) 

0,369 Moderado 9 6,89; 5 2(22,2%) 

Intenso 19 5,74; 2 3(15,8%) 

Invasão Estromal 
Ausente 1 1,0; 1 0(0%) 

0,228 
Presente 28 6,5; 5 5(17,9%) 

Invasão Vascular 
Ausente 15 9,73; 11 5(33,3%) 

0,0001 
Presente 14 2,64; 1,5 0 (0%) 

Metastização 

ganglionar 

Ausente 1 5,0; 5 0 (0%) 
0,825 

Presente 7 5,0; 2 0(0%) 

Índice mitótico % 
<0,785 9 11* 3(33,3%) 

0,163 
≥0,785 10 4,5* 1(10%) 

Índice Ki-67 
<27,17 9 5,22 2(22,2%) 

0,485 
≥27,17 10 8,6 2(20%) 

Sarcomas 

Grau histológico 

Grau I 1 11,0 0(0%) 

0,690 Grau II 8 5,0 1(12,5%) 

Grau III 20 6,6 3(15%) 

Áreas 

Carcinomatosas-  

Grau histológico 

Grau I e 

Grau II 
1 12,0 0(0%) 

0,145 

Grau III 10 4,2 0(0%) 



 

66 
 

5 – DISCUSSÃO 

Com o aumento da prevalência do cancro em canídeos, o patologista veterinário 

tem uma função crescente na determinação de um diagnóstico adequado antes do início 

de um esquema terapêutico (Dagli, 2008). Relativamente à mulher, o cancro da mama 

tem aumentado, constantemente, sendo na atualidade, a forma mais comum de neoplasias 

malignas em quase toda a Europa e América do Norte. Em cadelas, a incidência de 

tumores mamários é cerca de três vezes maior do que a verificada na mulher, sendo que 

50% de todos os tumores mamários são malignos (Pawlowsky et al., 2013b), tendo a 

espécie canina sido sugerida como um potencial modelo de estudo para estas neoplasias.  

As neoplasias mamárias são as segundas mais frequentes em canídeos, após os 

tumores cutâneos (Rezaie et al., 2009) e ocorrem, sobretudo, em países onde os canídeos 

não são castrados numa idade precoce (Dagli, 2008). Na mulher menos de 1% dos 

tumores mamários são de origem não epitelial e pouco é conhecido sobre a origem destes 

tumores (Young et al., 2004). Alguns estudos de prognóstico sugerem que existe um 

aumento das caraterísticas de malignidade dos carcinomas complexos para os carcinomas 

simples e destes para os sarcomas; no entanto, este facto não foi demonstrado noutras 

publicações (Santos et al., 2013). 

Devido à sua heterogeneidade histológica e de comportamento biológico é 

necessário identificar fatores de utilidade na avaliação do prognóstico clínico em cadelas 

com tumores mamários (Rezaie et al., 2009). Alguns estudos indicam que fatores como 

o tamanho do tumor, o tipo histológico, o grau histológico, o modo de crescimento, a 

metastização dos linfonodos influenciam o prognóstico dos tumores mamários caninos, 

sendo usados na prática clínica para estabelecer um prognóstico (Santos et al., 2013). 

Neste estudo avaliámos a possível aplicação de parâmetros clinicopatológicos (idade, 

raça, localização e tamanho da neoplasia, infiltrado inflamatório, ulceração cutânea, 

necrose tumoral, tipo de crescimento, invasão estromal e vascular, grau histológico, 

metastização ganglionar) com valor prognóstico, através de análise estatística univariada. 

Neste estudo, a idade média das cadelas com tumores mamários foi de 11 anos 

(com intervalo entre os 6 e os 16 anos), o que é uma idade semelhante à observada por 

Dolka et al. (2013), numa investigação recente em sarcomas mamários caninos, em que 

idade média foi de 11,1 anos. Ainda relativamente à idade há a salientar o facto de os 

animais com sarcomas apresentarem uma média de idade superior (11,4 e 11,8 anos para 

fibrossarcomas e osteossarcomas, respetivamente) relativamente às cadelas com 
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carcinossarcomas (10 anos), o que parece sugerir que os sarcomas puros possam surgir 

com maior frequência em cadelas mais idosas, comparativamente aos carcinossarcomas 

ou carcinomas, estes frequentemente descritos em cadelas com média de idade entre os 9 

e os 10 anos (Gama et al., 2008). Determinados estudos indicaram que os animais de 

raças puras estavam mais predispostos para o surgimento de tumores mamários do que os 

animais de raça indeterminada, sendo as raças de grande porte as mais atingidas (Dolka 

et al., 2013). Em contraste, embora no nosso estudo alguns animais sejam pertencentes a 

raças de grande porte como Pastor alemão ou Rottweiler, há a salientar o fato de 9 animais 

(20,9%) pertencerem à raça caniche e 18 (41,9%) serem animais de raça indeterminada, 

o que poderá refletir a população de canídeos avaliada. Neste estudo, ao analisarmos 

parâmetros tais como a dimensão e a localização dos tumores mamários, verificamos que 

os resultados são semelhantes aos obtidos por outros autores, tais como Dolka et al. 

(2013), apresentando a maioria dos casos analisados uma dimensão superior a 5 cm e uma 

localização mais frequente no 4º e 5º pares de glândulas mamárias. A presença de 

ulceração e necrose, duas caraterísticas que foram sugeridas como indicadores de elevada 

agressividade tumoral não estavam, significativamente, relacionadas com o prognóstico, 

neste estudo. Tal como no estudo apresentado por Dolka et al. (2013), neste trabalho a 

maioria dos sarcomas foram classificados como de grau III, o que pode indicar um 

comportamento mais agressivo; no entanto, à semelhança desse estudo, não foi observada 

uma associação estatisticamente significativa entre o grau histológico e o tipo de 

neoplasia, o que pode ser explicado pelo número reduzido de casos. 

O cancro é uma doença genética e epigenética, sendo que as técnicas de biologia 

molecular podem ser aplicadas para detetar alterações no DNA, RNA ou em proteínas, 

eventualmente correlacionadas com o prognóstico. Uma dessas técnicas usadas pelo 

patologista é a imuno-histoquímica (Dagli, 2008), que em paralelo com a histopatologia 

convencional, desempenha um papel crescente como uma ferramenta diagnóstica para a 

identificação de neoplasias (Morris, 2010). Com o advento da imunopatologia a partir de 

1940, surgiram as primeiras técnicas imuno-histoquímicas (Horta et al., 2012), de que é 

exemplo a localização de filamentos intermédios específicos como método para estudar 

a histogénese de neoplasias mamárias caninas (Griffey et al., 1993). Contudo, o uso de 

imuno-histoquímica em Patologia Veterinária tem sido limitado devido à falta de 

anticorpos para os tecidos animais; no entanto, podem ser utilizados os anticorpos que 

apresentam reatividade cruzada entre antigénios humanos e animais o que, juntamente 

com outros exames (Teixeira et al., 2011) e métodos que foram desenvolvidos nos anos 
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recentes, incluindo morfometria, citometria de fluxo (Dutra et al., 2008), contribuem para 

o diagnóstico definitivo e preciso de tumores mamários (Teixeira et al., 2011). De facto, 

os tumores mamários malignos caninos não são classificados de forma uniforme, sendo 

que a imuno-histoquímica, através da utilização de anticorpos monoclonais apresenta-se 

como um método fiável e objetivo na avaliação tumoral, complementando a avaliação 

histológica (Vos et al., 1993). A imuno-histoquímica é não apenas aceite como um 

procedimento útil para o diagnóstico histopatológico de várias lesões mamárias (Moriya 

et al., 2006), como para permitir o diagnóstico diferencial entre lesões benignas e 

malignas (Moriya et al., 2009). No presente estudo investigámos a expressão imuno-

histoquímica de alguns marcadores celulares que podem ter valor 

diagnóstico/prognóstico nos tumores mamários caninos, neste caso em particular, nos 

sarcomas e carcinossarcomas, nomeadamente as seguintes: queratina, vimentina, α-SMA, 

desmina, calponina, β-catenina e NSE. 

Nos estudos imuno-histoquímicos das queratinas, um dos anticorpos utilizado é o 

anticorpo monoclonal AE1/AE3, que é uma combinação de 2 monoclones, AE1 e AE3, 

em que ambos reconhecem um amplo espetro de queratinas de células epiteliais que são 

expressas durante a diferenciação celular epitelial. Comparativamente a outros 

marcadores epiteliais, tal como o antigénio epitelial de membrana (EMA), o AE1/AE3 é 

mais específico e foi amplamente usado na determinação clínica da origem epitelial das 

células malignas (Toniti et al., 2010). Os anticorpos anti-panqueratina marcam as células 

epiteliais luminais/basais e mioepiteliais em tecido mamário canino e humano (Gӓrtner 

et al., 1999). Relativamente à imunomarcação pela pan-queratina nas neoplasias em 

estudo, observou-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

marcação pelos fibrossarcomas e os osteossarcomas, sendo ambos negativos. Contudo, e 

como esperado, pode observar-se que existe uma diferença estatisticamente significativa 

entre os sarcomas (fibrossarcomas e osteossarcomas) e os carcinossarcomas (p<0,05), 

uma vez que estes apresentam um componente carcinomatoso, apenas negativo para a 

queratina num dos casos, o que confirma a sua utilidade no diagnóstico. Este caso 

negativo, apesar de apresentar negatividade para a panqueratina no componente 

carcinomatoso, apresentava evidência de diferenciação epitelial com coloração de rotina 

e positividade para a calponina e vimentina, o que poderá significar a perda da expressão 

de queratina e ganho expressão de marcadores mioepiteliais e mesenquimatosos ou 

eventualmente indicar uma má preservação e fixação do material biológico. Neste estudo, 

o facto de nenhum sarcoma ou componente sarcomatoso apresentar imunomarcação para 
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pan-queratina é consistente com estudos prévidos, onde não se encontraram transições 

diretas entre carcinomas e sarcomas (Hampe e Mirdorp 1974, Misdorp et al. 1999). Regra 

geral, o uso de anticorpos anti-queratinas permite confirmar a natureza epitelial da 

neoplasia mamária, sendo útil nas neoplasias menos diferenciadas, de morfologia celular 

predominantemente fusiforme, sobretudo na distinção entre fibrossarcoma e 

mioepitelioma ou carcinoma de células fusiformes (Peña et al., 2014). 

 A vimentina é normalmente expressa em células de origem mesenquimatosa; 

contudo, a sua expressão foi descrita em células epiteliais envolvidas em processos 

patológicos ou fisiológicos que requerem a migração de células epiteliais (Gilles et al., 

1999), sendo que, as implicações funcionais desta proteína continuam pouco conhecidas. 

A indução de alterações em células epiteliais, coincidente com a expressão de vimentina, 

pode refletir alterações nas interações entre os diferentes componentes do citoesqueleto, 

que pode por sua vez, contribuir para a transição epitélio-mesênquima (Mendez et al., 

2010). De facto, vários estudos sugerem que a aquisição de propriedades migratórias e/ou 

invasivas pelas células epiteliais está associada com a perda de caraterísticas epiteliais e 

o ganho de propriedades mesenquimatosas (Gilles et al., 1999). Diferentes proteínas 

citoplasmáticas são importantes na transformação de uma célula normal numa célula 

tumoral invasiva, e entre elas a vimentina é particularmente relevante, sendo expressa, 

frequentemente, em células neoplásicas com propriedades metastásicas, incluindo no 

cancro da mama (Calaf et al., 2014). Resultados obtidos por Whipple et al. (2008) 

indicam que linhas celulares com elevado número de invadópodes apresentam reduzida 

expressão de queratinas e aumento da expressão de vimentina, que está associada com 

progressão tumoral e pior prognóstico (Whipple et al., 2008). 

 A expressão de vimentina foi associada com o tipo histológico e grau de 

malignidade em neoplasias com mau prognóstico; contudo, a marcação para a vimentina, 

isoladamente, não pode ser considerada como um fator preditivo de malignidade ou de 

comportamento associado a invasão tumoral (Vos et al., 1993). Neste estudo, no que se 

refere à avaliação da imunomarcação pela vimentina, observou-se que entre os 

fibrossarcomas e os osteossarcomas não existem diferenças estatisticamente 

significativas, sendo todos os casos analisados extensamente positivos para a vimentina, 

à semelhança do estudo efectuado por Dolka et al. (2013), o que permite corroborar a sua 

origem em células mesenquimatosas; no entanto, ao compararmos os valores de 

imunomarcação para a vimentina entre os sarcomas (fibrossarcomas e osteossarcomas) e 

os carcinossarcomas verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas 
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(p<0,05), uma vez que o seu componente sarcomatoso apresenta menor positividade. 

Surpreendentemente, um dos casos diagnosticados como carcinossarcoma foi negativo, o 

que poderá indicar que este caso poderá ser um carcinoma indiferenciado e não uma 

neoplasia com componente sarcomatoso. De facto, trata-se de uma neoplasia com 

positividade para a queratina, calponina e α-SMA, o que sugere uma origem mioepitelial. 

 Foi demonstrado que vários antigénios do citoesqueleto com capacidade contrátil 

são marcadores de diferenciação válidos e podem ser usados na identificação tumoral, 

entre os quais se encontram as isoformas de actina (Skalli et al., 1989). Os marcadores de 

células musculares lisas são sensíveis, mas para além de identificarem células 

mioepiteliais também marcam miofibroblastos do estroma e células musculares lisas 

vasculares (Morris, 2010). Visto que os tumores mamários benignos em canídeos 

apresentam marcação regular e irregular periférica com o anticorpo dirigido para a α-

actina de músculo liso, a ausência total de imunorreactividade para a α-actina de músculo 

liso na quase totalidade dos tumores mamários malignos nesta espécie parece estar 

relacionada com características de malignidade (Vos et. al., 1993). A avaliação da 

imunomarcação para a α-SMA permitiu observar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os fibrossarcomas e os osteossarcomas, nem entre 

estes dois tipos de sarcomas e os carcinossarcomas, sendo escassos os casos positivos 

para este marcador. No entanto, a observação desta imunomarcação pode evidenciar a 

presença de diferenciação miofibroblástica focal (Hayden et al., 1986; Lucin et al., 2003; 

Dolka et al., 2013). 

 Na avaliação da imunomarcação pela desmina, pode verificar-se que também não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes tipos de tumores 

mamários caninos estudados. No entanto, o facto de existir imunomarcação para desmina 

em dois fibrossarcomas e num osteossarcoma pode também evidenciar a presença de 

diferenciação miofibroblástica focal, que foi primeiramente descrita por Hayden et al. 

(1986) e Lucin et al. (2003) em sarcomas mamários felinos e humanos. Também no 

estudo de Dolka et al. (2013) foi descrita a expressão desta molécula em dois 

fibrossarcomas. 

A calponina é uma proteína específica de músculo liso, implicada na regulação da 

sua contração, como resultado da sua capacidade para inibir a MgATPase ativada por 

actina na miosina do músculo liso. A demonstração de calponina, um marcador da 

diferenciação terminal do músculo liso, na maioria de células mioepiteliais bem 

diferenciadas e mioepiteliais que sofreram processos de transformação, suporta a ideia de 
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que as células mioepiteliais dão lugar a vários elementos celulares distintos, mostrando 

potencial para diferenciação multidirecional. Em tumores mamários caninos epiteliais, a 

integridade de uma camada basal de células mioepiteliais imunorreativas para a calponina 

permite a diferenciação entre lesões in situ e lesões microinvasivas (Monteros et al., 

2002). Ao avaliar-se a imunomarcação para a calponina pode constatar-se que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes tipos histológicos 

estudados. No entanto, há maior positividade por parte dos carcinossarcomas, o que 

poderá estar associado à presença de um componente mioepitelial. 

 Na avaliação do prognóstico de tumores mamários caninos, é importante rever os 

fatores associados com a capacidade das células tumorais em invadir os tecidos locais e 

os vasos sanguíneos ou linfáticos e conduzirem ao desenvolvimento de metástases. 

Alterações ao nível das moléculas de adesão, como é o caso das caderinas e cateninas, 

podem estar relacionadas com a aquisição de uma capacidade invasiva, ao permitir a sua 

libertação de células vizinhas, e desta forma, conduzindo às primeiras etapas da 

metastização (Dagli, 2008). Por outro lado, a β-catenina tem sido referida como uma 

molécula com um papel não consensual, por um lado importante na adesão intercelular, 

mas também como um proto-oncogene. Relativamente à imunomarcação para a β-

catenina não foram observadas, neste estudo, diferenças estatisticamente significativas 

entre os carcinossarcomas e os sarcomas; no entanto, a positividade para este marcador 

foi bastante frequente em qualquer dos tipos histológicos estudados. O pequeno número 

de tumores incluído no nosso estudo pode não ser suficiente para alcançar poder 

estatístico e estabelecer uma possível associação (Gama et al., 2008). De acordo com 

alguns estudos a perda ou a diminuição da regulação dos complexos E-caderina/β-

catenina está associada com a progressão oncogénica no cancro da mama em humanos; 

contudo, a função das caderinas e cateninas permanece pouco conhecida em tumores 

mamários caninos. Gama et al. (2008) demonstraram a reduzida expressão membranar de 

caderina-E e β-catenina em tumores mamários caninos, comparativamente com glândulas 

mamárias normais, sugerindo que a sub-regulação destas moléculas seja um evento 

comum em tumores mamários caninos (Gama et al., 2008). Neste estudo 11 (84,6%) 

carcinossarcomas apresentaram marcação para a β-catenina, o que está de acordo com 

resultados obtidos por Lacroix-Triki et al. (2010). A observação de marcação nuclear para 

β-catenina em sarcomas está de acordo com o estudo de Kuhnen et al. (2000), o que 

sugere a função da β-catenina como uma oncoproteína em sarcomas mamários caninos. 

No entanto, e de acordo com resultados encontrados por Ho et al. (2013) o aumento da 
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expressão citoplasmática de β-catenina na progressão de tumores com origem em células 

mesenquimatosas está ainda por ser elucidado. De acordo com estudos em carcinomas 

mamários efetuados por Gama et al. (2008), a expressão reduzida de β-catenina foi 

associada a uma curta sobrevida total e livre de doença. Um outro estudo realizado por 

Brunetti et al. (2005) encontrou uma associação entre a expressão reduzida de β-catenina 

e a invasão e progressão de neoplásica; no entanto, segundo estes autores, estes fatores 

não parecem estar associados com a proliferação e a sobrevida, disparidade que pode 

dever-se a diferenças na seleção da amostra, no número de casos e em diferenças na 

avaliação histopatológica (Dagli, 2008). Embora no presente estudo só tenhamos 

estudado a imunomarcação pela β-catenina, será indispensável avaliar de forma 

combinada o complexo caderina-E/β-catenina, em sarcomas e carcinossarcomas 

mamários caninos, o que torna necessária a realização de estudos futuros com amostras 

de maiores dimensões e um seguimento mais prolongado para estabelecer possíveis 

correlações com a sobrevivência, como demonstrado em estudos com carcinomas 

mamários caninos (Gama et al., 2008).  

A enolase específica de neurónios (NSE) é uma isoenzima da enzima glicolítica 

enolase, inicialmente localizada em neurónios mas que se encontra em células 

neuroendócrinas em todo o corpo. Através de anticorpos anti-NSE, a NSE foi 

demonstrada em carcinomas mamários (Leader et. al., 1986), sendo que a sua sobre-

expressão está associada com o desenvolvimento tumoral através de um processo 

conhecido como glicólise aeróbia ou o efeito Warburg. Esta enzima, que está sobre-

regulada ao nível do mRNA e a nível proteico em vários tumores, incluindo os da mama, 

está correlacionada com maior tamanho do tumor, mau prognóstico relativo ao 

envolvimento de linfonodos e a menor sobrevivência livre de doença (Capello et al., 

2011), associado ao efeito da enolase-1 na proliferação celular através da mediação da 

expressão de oncogenes e proteínas relacionadas com o ciclo celular (Gao et al., 2013). 

Estudos anteriores demonstraram que a enolase específica de neurónios humanos, pode 

ser usada como um marcador para screening in vitro de novos agentes anticancerígenos, 

o que é corroborado pelo fato de várias investigações indicarem que as células tumorais 

com elevada atividade glicolítica exibirem uma menor sensibilidade aos agentes anti-

cancerígenos (Tu et al., 2010). Em relação à avaliação da imunomarcação pela NSE neste 

estudo, verificou-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

fibrossarcomas e os carcinossarcomas; no entanto, se compararmos os três tipos 

histológicos observamos diferenças estatisticamente significativas (p<0,05), uma vez que 
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os fibrossarcomas e os carcinossarcomas apresentam positividade frequente, enquanto 

esta é rara nos osteossarcomas. Um estudo efetuado em neoplasias cutâneas caninas 

fusiformes, com presença de diferenciação neural, demonstrou a presença frequente deste 

marcador, apesar dos autores referirem a presença de inespecificidade (Gaitero et al., 

2008). A marcação observada neste estudo poderá estar associada à presença focal de 

diferenciação neural, o que terá de ser confirmado. 

 A avaliação da proliferação, através do índice Ki-67, tem apresentado resultados 

variáveis em diferentes estudos; contudo, de uma forma geral, este índice de marcação 

tem demonstrado uma boa correlação com o prognóstico em tumores mamários caninos 

(Dagli, 2008). Neste estudo, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os diferentes tipos de tumores relativamente aos índices de 

proliferação. No entanto, o facto dos sarcomas e carcinossarcomas apresentarem 

geralmente índices de Ki-67 elevados está associado a elevada proliferação e 

consequentemente a uma pior sobrevida; estes resultados refletem os observados por 

Dolka et al. (2013). 

 Quanto à sobrevida, verificámos que todos os tipos histológicos apresentavam 

baixas taxa de sobrevida e que apenas a presença de invasão vascular estava associada a 

piores níveis de sobrevida, o que está de acordo com outros estudos em mama de cadela, 

realizados com uma amostra de carcinomas (Gama, 2008). Provavelmente estes 

resultados refletem o reduzido número de casos; no entanto, ressalva-se o facto destas 

neoplasias constituírem tipos histológicos incomuns, daí a importância deste e de outros 

estudos futuros no âmbito do seu estudo. 
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6 – CONCLUSÕES 

 Este estudo pretendeu contribuir para uma melhor caraterização dos sarcomas e 

carcinossarcomas mamários caninos. 

 Os diferentes tipos histológicos de tumores mamários caninos estudados não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre eles, no que se refere à 

avaliação de parâmetros clinicopatológicos; no entanto, verificou-se que surgiram em 

cadelas com média de idades de 11 anos, de raça indeterminada, sendo caraterizados 

maioritariamente por lesões de grande dimensão, localizadas nas glândulas mamárias 

caudais e caraterizadas a nível histológico por crescimento geralmente de tipo infiltrativo, 

de grau histológico elevado e frequentemente com presença de invasão. 

 No que diz respeito à imuno-histoquímica, os sarcomas puros foram negativos 

para as queratinas, o que confirma a sua origem mesenquimatosa, corroborada pela 

positividade constante para a vimentina. Os carcinossarcomas apresentaram uma 

imunomarcação para pan-queratinas observada exclusivamente nas áreas carcinomatosas, 

o que permite comprovar que este tipo de neoplasia deriva de componentes epiteliais e 

mesenquimatosos.  

Todos os tipos histológicos se caracterizam por padrões de expressão variáveis 

relativamente aos restantes marcadores de diferenciação celular: a existência de 

imunomarcação para desmina e para α-SMA pode evidenciar a presença de diferenciação 

muscular/miofibroblástica. Por outro lado, a imunomarcação para a NSE é mais frequente 

em fibrossarcomas e em carcinossarcomas do que em osteossarcomas, o que pode indicar 

que aqueles tipos de neoplasias apresentam diferenciação neural. No entanto, são 

necessários estudos futuros mais detalhados no que se refere à sua histogénese. A 

imunomarcação para β-catenina é mais intensa em osteossarcomas e em 

carcinossarcomas, no entanto, não foi possível estabelecer relação entre estas diferenças 

e a malignidade dos diferentes tipos histológicos de tumores mamários e a sobrevida, 

apesar de sugerir que a sua presença possa estar associada à sua elevada agressividade. 

 Relativamente à possível influência dos parâmetros clinicopatológicos na 

sobrevida total (ST) e na sobrevida livre de doença (SLD), não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas, à exceção da invasão vascular. Estes resultados 

não permitem, contudo, excluir a influência de outros parâmetros clinicopatológicos na 

sobrevida, visto que o número de casos estudados é reduzido, sendo fundamental 
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aumentar o número de casos e dessa forma elevar o poder estatístico da análise de 

sobrevida. 
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