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Resumo 

As neoplasias mamárias são as neoplasias mais frequentes em cadelas inteiras, sendo metade 

delas malignas. As suas características semelhantes, fazem com que sejam um bom modelo de 

estudo para o cancro da mama da mulher. O Fator de Crescimento de Transformação β 

(TGFβ) é uma citoquina com importância relevante no desenvolvimento e diferenciação 

celular, regulação da proliferação epitelial, bem como na reparação de ADN, estimulação da 

apoptose e função das células estaminais, na maioria dos tecidos. Em epitélio normal e em 

lesões pré-neoplásicas, o TGFβ é responsável pela inibição do crescimento celular atuando 

como promotor da diferenciação celular e apoptose, estando associado a um melhor 

prognóstico. Em fases mais avançadas, existe um silenciamento dos seus efeitos supressores, 

entrando em cena os efeitos promotores neoplásicos, como a evasão à imunovigilância, o 

aumento da mobilidade celular e a metastização, estando associado a um pior prognóstico. A 

maioria das células medeiam a sinalização do TGFβ através dos recetores tipo 1, 2 e 3 do 

TGFβ (TGFβRI, TGFβRII e TGFβRIII, respetivamente). As mutações/alterações mais 

comumente associadas à diminuição ou perda total de sinalização do TGFβ, e que podem 

estar associadas a fenómenos de progressão tumoral, são frequentemente relacionadas com os 

recetores 1 e 2. A realização deste trabalho tem como objetivo principal, contribuir para uma 

melhor caracterização biopatológica das neoplasias mamárias caninas, especificamente 

quanto à expressão imuno-histoquímica dos recetores de tipo 1 e 2 do TGFβ em tecidos 

mamários sãos e em neoplasias benignas e malignas, bem como nas glândulas mamárias 

adjacentes. Encontrou-se uma relação entre a expressão estromal de TGFβRI e os grupos 

histológicos avaliados (p<0,0001), tendo as neoplasias benignas e os carcinomas invasores 

apresentado expressão significativamente menor (92,3% e 75% respetivamente de baixa 

expressão) do que as amostras sem alterações neoplásicas (75% de alta expressão). Também 

se encontrou uma relação entre a expressão estromal de TGFβRI e o grau histológico 

(p=0,027). A elevada expressão epitelial e a baixa expressão estromal de TGFβRII encontrou-

se significativamente associada com a presença de invasão vascular, observando-se uma 

relação próxima da significância, com a metástase ganglionar. Neste modelo, parece 

consistente a relação entre a variação da expressão dos recetores do TGFβ e a manifestação 

de características de malignidade, sendo necessários estudos futuros que comprovem estes 

resultados. 

 

Palavras-chave: Neoplasia mamária; cadela; imuno-histoquímica; TGFβ; TGFβRI; TGFβRII 
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Abstract 

Mammary tumors are the most frequent neoplasms in non-spayed bitches, half of which are 

malignant. Their similar characteristics make them a good model for women breast cancer. 

Transforming growth factor β (TGFβ) is a cytokine that plays a determinant role in cell 

development and differentiation, in the regulation of epithelial proliferation, as well as in the 

ability to mediate damaged DNA repair, stimulation of apoptosis and stem cell function in 

most cell tissues. In normal epithelium and pre-neoplastic lesions, TGFβ is responsible for 

cell growth inhibition, cell differentiation and apoptosis, being in such cases associated with a 

better prognosis. In more advanced stages of neoplastic progression, there is a silencing of its 

suppressive effects of growth and apoptosis, by functional mutation/inactivation of the 

receptors or corruption of downstream pathways, with neoplastic promoter effects such as 

immunosurveillance avoidance, increased cell mobility and metastasis, being associated, in 

such cases, with a worse prognosis. The vast majority of cells mediate TGFβ signaling 

through 3 receptors: TGFβ type 1, 2 and 3 receptors (TGFβRI, TGFβRII and TGFβRIII, 

respectively). The mutations or alterations in expression most commonly associated with the 

decrease or total loss of TGFβ signaling, and which may potentially be associated with tumor 

progression, are frequently related to receptors 1 and 2. The main objective of this work is to 

contribute to a better biopathological characterization of canine mammary tumors, 

specifically regarding the immunohistochemical expression of TGFβ type 1 and 2 receptors in 

normal canine mammary tissues and in benign and malignant neoplasms, as well as in the 

adjacent mammary glands. A relationship was found between stromal expression of TGFβRI 

and the histological groups evaluated (p <0.0001), with benign neoplasms and invasive 

carcinomas being significantly characterized by low expression (92.3% and 75%, 

respectively) when compared to samples without neoplastic changes (75% of high 

expression). A relationship was also found between stromal expression of TGFβRI and 

histological grade (p = 0.027). High epithelial expression, and low stromal expression of 

TGFβRII were significantly associated with the presence of vascular invasion, and a tendency 

to significance was observed with lymph node metastasis. The relationship between the 

variation of TGFβ receptor expression and the manifestation of malignancy characteristics 

seems consistent; additional studies with larger series are welcome to confirm our results. 

 

Key words: Mammary tumours; female dog; immunohistochemical; TGFβ; TGFβRI; 
TGFβRII 
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1.   Neoplasias mamárias 

1.1.  A glândula mamária 

A presença de tecido mamário e a produção de leite são características transversais de um 

largo número de espécies animais, sendo responsável pelo nome da classe a que pertence a 

nossa própria espécie: Mammalia (Lefèvre et al., 2010). 

A glândula mamária é uma glândula sudorípara apócrina modificada, que consiste numa 

rede de ductos revestidos por um estroma fibrovascular rico em adipócitos (Sorenmo et al., 

2011). 

O desenvolvimento do tecido mamário é uma interação única entre o tecido ectodérmico, 

que origina as células epiteliais secretoras de leite e as células epiteliais da árvore ductal, e o 

tecido mesodérmico, que origina as células mioepiteliais, adipócitos, fibroblastos e células de 

função vascular, nervosa e imunitária (Gorden e Timms, 2015). Durante a embriogénese, 

desenvolvem-se dois espessamentos ventrais da ectoderme, paralelos à linha média abdominal 

(Sleeckx et al., 2011), sob os quais se encontram regiões especializadas da mesoderme, e que 

se estendem desde a região axilar até à região inguinal. As células ectodérmicas transitam ao 

longo destes espessamentos formando placas que posteriormente dão origem a glândulas 

mamárias individuais. A fração epitelial destas placas gera um cordão celular que prolifera e 

ramifica na direção do tecido mesodérmico para formar os botões mamários, que por um 

processo de cavitação, dão origem ao lúmen da árvore ductal, que comunica com o exterior 

através da bainha do mamilo e que posteriormente originará o teto. Cada teto tem entre 7 a 16 

aberturas ductais e cada um destes ductos comunica com um lobo mamário, uma unidade 

funcional independente dentro da glândula. Nas cadelas são encontrados geralmente 5 pares 

de glândulas mamárias, ou seja, 10 glândulas mamárias (4 torácicas, 4 abdominais e 2 

inguinais), às quais correspondem 10 tetos (Sorenmo et al., 2011a). 

Externamente, as glândulas são recobertas por pele e por quantidade variável de pelo, 

outra característica dos mamíferos. A pele fornece proteção mas pouco suporte (Gorden e 

Timms, 2015).  

Quanto à drenagem linfática, o primeiro par torácico drena para os linfonodos axilares e 

em alguns casos para os linfonodos axilares e para os cervicais superficiais. O segundo par 

torácico drena para os linfonodos axilares. O primeiro par abdominal drena geralmente tanto 

para os linfonodos axilares como para os inguinais superficiais, podendo no entanto drenar 

casualmente apenas para os axilares ou raramente apenas para os inguinais superficiais 

(Patsikas e Dessiris, 1996a). O segundo par abdominal drena frequentemente para os 
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linfonodos inguinais superficiais, mas pode raramente drenar simultaneamente para este e 

para os linfonodos ilíacos mediais (Patsikas e Dessiris, 1996b). O par inguinal drena para os 

linfonodos inguinais superficiais (Patsikas e Dessiris, 1996a) ou para estes e para os poplíteos 

(Pereira et al., 2003). 

 

1.2.  Epidemiologia 

As neoplasias mamárias são muito frequentes na cadela, representando a neoplasia mais 

comum em cadelas inteiras (Perez Alenza et al., 2000; Sleeckx et al., 2011; Sorenmo et al., 

2013). Vários estudos europeus apontam para uma incidência de 200 casos de neoplasias 

mamárias em cada 100.000 cães por ano (Dobson et al., 2002) e no caso das cadelas este tipo 

de neoplasia é responsável por 70,5% dos registos de neoplasias (Merlo et al., 2008). 

Uma esterilização precoce reduz drasticamente o risco de desenvolvimento de neoplasia 

mamária, mais precisamente: uma cadela castrada antes do primeiro cio tem um risco 

acrescido de 0,5%, uma cadela castrada entre o primeiro e o segundo cio tem um risco 

acrescido de 8% e uma cadela castrada após o segundo cio terá um risco acrescido de 26% 

(Perez Alenza et al., 2000; Sorenmo et al., 2000). 

As glândulas geralmente implicadas são as abdominais caudais e as glândulas inguinais; 

cerca de 50% das neoplasias mamárias em cadelas são malignas, sendo estas representadas 

por uma maioria esmagadora de carcinomas (mais de 95%), sendo raros os casos de sarcomas 

(menos de 5%) (Sleeckx et al., 2011). 

A presença de lesões neoplásicas prévias, benignas ou malignas, aumentam a 

probabilidade de desenvolvimento de neoplasias malignas, quer na mesma glândula mamária, 

quer na cadeia ipsilateral ou em menor grau na cadeia mamária contralateral (Sorenmo et al., 

2009). 

 

1.2.1.   Fatores de risco 

Vários fatores de risco têm sido associados a uma maior incidência das neoplasias 

mamárias em cadelas, nomeadamente: idade, raça, hormonas, dieta e fatores moleculares 

(Sleeckx et al., 2011). 

 

1.2.1.1.   Idade 

Como na maioria dos processos oncológicos, a idade é um dos mais importantes fatores 

de risco para o desenvolvimento de neoplasias mamárias. Estudos afirmam que a incidência 
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de neoplasias mamárias aumenta a partir dos 6 anos de idade (Perez Alenza et al., 2000), 

sendo o risco de desenvolvimento significativo a partir dos 8 anos (Sorenmo et al., 2011a). À 

idade de 6, 8 e 10 anos, 1%, 6% e 13% respetivamente, de todas as cadelas de um estudo 

apresentavam pelo menos um tumor de mama (Egenvall et al., 2005). E embora a idade mais 

comum ao primeiro diagnóstico varie com a longevidade de cada raça, a maioria dos autores 

concorda que este processo é característico de cadelas de meia-idade e idosas, com um 

intervalo de idades entre os 8 e os 11 anos. O desenvolvimento de neoplasias malignas é raro 

antes dos 5 anos de idade e está geralmente associado a tratamentos com hormonas exógenas 

como progestagénios (Sorenmo et al., 2011a), sendo que, na sua maioria, as neoplasias que 

ocorrem neste período são benignas (Perez Alenza et al., 2000). 

 

1.2.1.2.   Raça 

O processo neoplásico mamário pode advir a cadelas de qualquer raça; no entanto, 

algumas raças encontram-se consistentemente sobre-representadas em estudos 

epidemiológicos (Sorenmo et al., 2011a). Deve ter-se em atenção que para que uma raça 

possa ser identificada como de alto ou baixo risco é necessário que o estudo inclua indivíduos 

suficientes de modo a impedir uma interpretação enviesada dos dados (Egenvall et al., 2005). 

Dependendo do estudo e da localização geográfica, as raças identificadas como de alto 

risco para o desenvolvimento de neoplasias mamárias podem variar; no entanto, as raças 

seguintes são geralmente apontadas como as mais predispostas: Springer Spaniel Inglês, 

Brittany Spaniel, Cocker Spaniel, Setter Inglês, Pointer, Pastor Alemão, Bichon Maltez, 

Yorkshire Terrier, Dachshunds, Galgo Afegão, Chihuahua, Beagle, Caniche, West Highland 

White Terrier, Boxer, Bichon Frisé, sugerindo uma predisposição genética (Egenvall et al., 

2005; Perez Alenza et al., 2000; Sorenmo et al., 2011a). 

 

1.2.1.3.   Hormonas 

As hormonas são os fatores de risco mais estudados. O papel do estrogénio e 

progesterona na patogenia dos tumores de mama de cadela é bastante evidente e amplamente 

suportado pelas evidências de redução do risco após ovariectomia antes dos 2,5 anos de idade. 

Alterações reprodutivas como a gestação, pseudogestação e irregularidade dos ciclos éstricos, 

embora causem uma modificação dos níveis circulantes de hormonas sexuais, não afetam 

significativamente o risco, indicando que os efeitos hormonais associados a um maior risco de 

aparecimento de neoplasias mamárias se dá nos primeiros anos de vida, mais precisamente 
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durante o desenvolvimento e maturação da glândula, na puberdade (Perez Alenza et al., 2000; 

Sorenmo et al., 2013). Também a administração de progestagénios exógenos foi associada a 

um desenvolvimento frequente e precoce de neoplasias mamárias benignas, enquanto uma 

combinação de progestagénios e estrogénios predispõe a um maior número de neoplasias 

malignas (Sorenmo et al., 2011a). 

Quanto à prolactina, embora não seja ainda possível estabelecer uma relação direta com o 

surgimento de neoplasias mamárias, a maior parte da prolactina que se encontra em tecido 

mamário neoplásico não tem origem pituitária, uma vez que os valores séricos e teciduais 

desta hormona não estão relacionados; no entanto, parece ser produzida pelas células 

neoplásicas, exercendo um efeito autócrino e parácrino ao nível do tumor e tecido normal 

envolvente (Queiroga et al., 2005). 

Em condições fisiológicas, as hormonas ováricas e a prolactina estimulam o crescimento, 

desenvolvimento e maturação do tecido mamário ao longo da puberdade e dos ciclos éstricos, 

fornecendo as condições para o desenvolvimento neoplásico e aumentando a suscetibilidade a 

cada ciclo. A influência dos estrogénios no tecido mamário resulta num crescimento ductal 

enquanto a progesterona influencia o crescimento alveolar, com hiperplasia das células 

secretoras e mioepiteliais. Nas cadelas observa-se uma fase lútea bastante prolongada, 

expondo o tecido mamário a concentrações elevadas de progesterona durante um maior 

período de tempo (Sleeckx et al., 2011; Peña et al., 2014). 

 

1.2.1.4.   Dieta e condição corporal 

Na mulher, o papel da obesidade/sobrepeso como fator de risco para o desenvolvimento 

de neoplasias mamárias encontra-se bem estabelecido. Pensa-se também que estes estejam 

relacionados com o aumento dos níveis circulantes e da produção local de estrogénios (Cleary 

e Grossmann, 2009). 

É ainda considerado que níveis elevados de leptina e diminuídos de adiponectina 

encontrados em humanos com excesso de peso causem um desequilíbrio no balanço 

proliferação/morte celular, contribuindo como agentes promotores da neoplasia mamária 

(Cleary et al., 2010). 

Em cães, Perez Alenza e colegas encontraram em 1998 uma relação significativa entre a 

obesidade no 1º ano de vida e a incidência de neoplasia mamária bem como entre o 

diagnóstico de neoplasia mamária e obesidade no ano anterior a esse mesmo diagnóstico. Este 

grupo de investigadores encontrou também evidencia de que dietas à base de comida caseira 
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(normalmente com representação de lípidos em 40% ou mais do teor calórico, por exemplo 

com carnes vermelhas e de suíno), aumentam o risco de desenvolver tumores de mama, em 

oposição às dietas comerciais ou à base de aves (Pérez Alenza et al., 1998). 

 

1.2.1.5.   Outros fatores moleculares 

A neoplasia mamária caracteriza-se pela presença de proliferação celular aumentada, 

quando comparada com o tecido mamário não neoplásico. Esta proliferação pode implicar 

uma desregulação dos níveis de expressão/atividade dos genes/produtos génicos promotores 

ou supressores da multiplicação celular, bem como perda de potencial apoptótico ou da 

capacidade de reparação do ácido desoxirribonucleico (ADN). Situações de perda/alteração 

da sinalização do Fator de Crescimento de Transformação β (TGFβ), que regula a expressão 

de proteínas como a p27, que tem um papel importante na estase do ciclo celular (ao interagir 

com as ciclinas), podem levar a um aumento da proliferação celular (Klopfleisch et al., 2011). 

Entre outros mecanismos carcinogénicos, encontra-se associada aos tumores de mama 

uma upregulation da hormona de crescimento. Neste caso, a progesterona que chega ao tecido 

mamário induz a produção de hormona de crescimento, que por sua vez exerce um efeito 

direto no desenvolvimento celular ou indireto através do aumento de produção de 

somatomedinas (factor de crescimento insulin-like ou semelhante à insulina I); a presença 

destas moléculas no tecido tumoral tem sido associada a características de malignidade como 

um maior tamanho, maior taxa de crescimento, ulceração e presença de aderência aos tecidos 

adjacentes (Queiroga et al., 2008). 

Reconhece-se que estímulos ou diferenças na expressão dos recetores de estrogénios 

possuam forte influência quer na evolução da proliferação celular quer na alteração do 

comportamento clínico dos tumores de mama de cadela, tendo sido encontrada uma 

associação entre a sua baixa expressão e um aumento das características de malignidade 

(Klopfleisch et al., 2011). O aumento da expressão dos recetores de progesterona em relação 

aos do estrogénio foi associado a um pior prognóstico (de Las Mulas et al., 2005); no entanto, 

esta relação não é de todo consensual (Toniti et al., 2009; Port Louis et al.,  2012). 

As proteínas de adesão celular, como E-caderina, P-caderina , α e β-cateninas, claudinas e 

conexinas, são constituintes celulares dos vários tipos de ligação célula-a-célula, que quando 

apresentam a sua expressão alterada podem ser um importante fator de progressão e invasão 

neoplásica (Klopfleisch et al., 2011). Outra parte essencial da progressão tumoral é um aporte 

suficiente de oxigénio e nutrientes, bem como a remoção de metabolitos tóxicos das células 
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neoplásicas. Sem estes, o crescimento das mesmas está profundamente incapacitado. Fatores 

angiogénicos como a Angiopoetina e o Fator de Crescimento Vascular Endotelial, que 

promovem a multiplicação das células endoteliais e por conseguinte a neovascularização, 

fornecem condições ideais para o crescimento neoplásico e facilitam a entrada em circulação 

de células metastáticas (Restucci et al., 2002; Millanta et al., 2010; Moschetta et al., 2015).  

A sobre-expressão da Ciclooxigenase-2 (Cox-2) e por consequência a presença dos seus 

metabolitos, para além do seu papel pró-inflamatório, foi também associada a vários 

processos neoplásicos, incluindo a neoplasia mamária, em humanos, canídeos e outras 

espécies (Doré et al., 2003; Hoellen et al., 2011; Lavalle et al., 2009; Queiroga et al., 2007). 

 

1.3.  Apresentação clínica e diagnóstico 

Um exame de rotina completo, pode ser o quanto baste para detetar uma neoplasia 

mamária (Sorenmo et al., 2009). Os tumores de mama de cadela apresentam-se normalmente 

sob a forma de nódulos firmes, bem definidos, que podem variar de tamanho entre os 2 mm e 

os 20 cm (Sleeckx et al., 2011). Os tumores primários localizam-se mais frequentemente nos 

pares mamários abdominais caudais e inguinais (Sorenmo et al., 2011) e a maioria dos 

indivíduos (cerca de 60%) apresenta múltiplos nódulos mamários (Sorenmo et al., 2009). 

Em condições ideais, o exame das cadeias mamárias deve ser realizado com o animal em 

decúbito dorsal, e para além da palpação minuciosa de todas as glândulas mamárias devem 

ser inspecionados os gânglios linfáticos regionais. Os animais suspeitos ou predispostos 

podem ser identificados através de uma análise detalhada dos dados epidemiológicos, em 

conjunto com os resultados obtidos no exame físico. À consulta, a grande maioria dos casos 

apresenta-se clinicamente saudável; contudo, a presença de sintomatologia extra-mamária 

como perda de peso, dispneia, tosse e claudicação podem ser relacionados com processos 

metastáticos já em desenvolvimento (Sleeckx et al., 2011). 

Um diagnóstico precoce pode ser obtido com recurso a citologia aspirativa por agulha 

fina, de modo rápido e barato, que não resultando num diagnóstico definitivo, pode ser útil no 

delineamento das terapias médica e cirúrgica. Os erros mais frequentemente encontrados na 

realização desta técnica estão normalmente associados a problemas de amostragem, 

geralmente devido a escassa representação de células neoplásicas. Para a realização de um 

diagnóstico definitivo, deve recorrer-se sempre ao exame histopatológico (Haziroglu et al., 

2010) e este deve ser complementado por uma contagem de células sanguíneas totais, 
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bioquímica sérica, radiografias torácicas (3 projeções) e citologia aspirativa por agulha fina 

dos gânglios linfáticos regionais (Sorenmo et al., 2013). 

 

1.4.  Classificação e estadiamento 

Em 2011, Goldschmidt et al. propuseram uma nova classificação histológica para as 

neoplasias mamárias caninas (Goldschmidt et al., 2011; Rasotto et al., 2017). Esta 

classificação está descrita no Quadro 1. 

Quanto ao estadiamento, as neoplasias mamárias caninas são classificadas segundo o 

sistema TNM (T – tamanho; N – envolvimento do gânglio linfático regional; M – presença de 

metástases), exceto para sarcomas, como descrito no Quadro 2 (Sorenmo et al., 2013). 

O tamanho deve ser avaliado no maior diâmetro do maior tumor (no caso de existir mais 

do que um). Os gânglios linfáticos de drenagem devem ser pesquisados e na presença de 

linfadenomegalia, deve proceder-se à citologia aspirativa por agulha fina. A existência de 

metástases, que ocorrem mais frequentemente nos pulmões, deve ser avaliada realizando 3 

projeções radiográficas do tórax, como acima referido, podendo estas ser complementadas 

com ecografia abdominal e radiografias do esqueleto, se se suspeitar de metastização não 

pulmonar (que pode afetar diversos órgãos, como o fígado, baço, pâncreas, glândulas 

adrenais, cérebro, olho, osso, musculo e pele) (Sorenmo et al., 2011). 

 

1.5.  Prognóstico 

Devido à alta incidência e variabilidade deste tipo de neoplasias, é importante para o 

médico veterinário estar ao corrente dos fatores corretos para estabelecer um prognóstico 

inicial preciso e um tratamento adequado (Perez Alenza et al., 2000). 

Atualmente, estão descritos vários fatores de prognóstico quer clínicos quer 

histopatológicos. O tamanho da neoplasia, o envolvimento dos gânglios linfáticos e o 

estadiamento tumoral são alguns dos mais frequentemente mencionados, mas também são 

considerados outros como a idade ao diagnóstico, a expressão os recetores de estrogénio e 

progesterona, a expressão da Cox-2 e de marcadores de proliferação celular (PCNA, Ki67 e 

AgNOR, por exemplo), que são referidos na literatura embora nem todos reúnam o consenso 

da comunidade cientifica (Klopfleisch et al., 2011; Sleeckx et al., 2011). 
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Quadro 1 - Classificação histológica das neoplasias mamária caninas (adaptado de Goldschmidt et al., 2011). 
 

 
 

Quadro 2 – Estadiamento das neoplasias mamárias caninas (adaptado de Sorenmo et al., 2013). 

 
 

1.6.  Tratamento 

Não é objetivo deste trabalho realizar uma extensa compilação e descrição da miríade de 

tratamentos e protocolos existentes como terapia para as neoplasias mamárias caninas; no 

entanto, valerá a pena mencionar que a excisão cirúrgica com amplas margens de segurança, é 

o gold-standard terapêutico, com exceção do carcinoma inflamatório e de neoplasias que 

apresentam uma ampla metastização. Este procedimento pode ser realizado como terapia 

única ou como parte de um protocolo que inclua quimioterapia, radioterapia, terapia 

hormonal, entre outros (Sleeckx et al., 2011; Sorenmo et al., 2013). 

Neoplasias Epiteliais Malignas 
Carcinoma in situ 
Carcinoma Simples 

Tubular 
Tubulopapilar 
Papilar Quístico 
Cribriforme 

Carcinoma micropapilar invasor 
Carcinoma sólido 
Comedocarcinoma 
Carcinoma anaplásico 
Carcinoma em adenoma complexo/tumor misto 
Carcinoma complexo 
Carcinoma e mioepitelioma maligno 
Carcinoma misto 
Carcinoma ductal 
Carcinoma papilar intraductal 

Neoplasias Epiteliais Malignas Especiais 
Carcinoma epidermoide 
Carcinoma adenoescamoso 
Carcinoma mucinoso 
Carcinoma rico em lípidos 
Carcinoma de células fusiformes 

Mioepitelioma maligno 
Variante fusiforme do carcinoma epidermoide 
Carcinoma de células fusiformes 

Carcinoma Inflamatório 
 

Sarcomas – Neoplasias Mesenquimatosas 
Malignas 

Osteossarcoma 
Condrossarcoma 
Hemangiossarcoma 
Outros sarcomas 

Carcinossarcoma – Tumor Mamário Misto 
Maligno 
Neoplasias Benignas 

Adenoma simples 
Adenoma papilar intraductal 
Adenoma ductal 
Fibroadenoma 
Mioepitelioma 
Adenoma complexo 
Tumor misto benigno 

Hiperplasias/Displasias 
Ectasia ductal 
Hiperplasia lobular 

Normal 
Com atividade secretora 
Com fibrose interlobular 
Com atipia 

Neoplasias do Mamilo 
Adenoma 
Carcinoma 
Carcinoma com invasão da epiderme 

Hiperplasia/Displasia do Mamilo 
Melanose da pele do mamilo 

 

Estadiamento Tamanho Envolvimento do 
gânglio linfático 

Metástase à distância 

Fase 1 T1 < 3 cm Não envolvido Ausente 
Fase 2 T2 3 – 5 cm Não envolvido Ausente 
Fase 3 T3 > 5 cm Não envolvido Ausente 
Fase 4 Qualquer Envolvido Ausente 
Fase 5 Qualquer Qualquer Presente 
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2.   Fator de Crescimento de Transformação β (TGFβ) e seus receptores 

O Fator de Crescimento de Transformação β é uma citoquina pleiotrópica que pertence a 

uma família de polipeptídeos que inclui as ativinas, inibinas e proteínas morfogénicas do osso 

(Buck e Knabbe, 2006), apresentando 3 isoformas (TGFβ1, TGFβ2 e TGFβ3). Têm um papel 

de importância crítica no desenvolvimento e diferenciação celular, na regulação da 

proliferação epitelial, bem como na capacidade de mediação da reparação de ADN 

danificado, estimulação da apoptose e da função das células estaminais, na maior parte dos 

tipos celulares e tecidos (Fleisch et al., 2006; Principe et al., 2014; Wendt et al., 2012) 

A sua importância no âmbito do desenvolvimento foi evidenciada usando murganhos 

knockout, tendo os animais nulos para o TGFβ1 desenvolvido reações inflamatórias 

exuberantes durante a segunda semana de vida, que se agravaram com rápida perda de peso e 

morte entre a terceira e a quinta semana de vida (Kulkarni e Karlsson, 1993); também os 

murganhos nulos para o TGFβ2 apresentavam defeitos no desenvolvimento de vários órgãos, 

resultando em morte perinatal (Sanford et al., 1997); e por fim, os nulos para o TGFβ3 

apresentavam ao nascimento fendas palatinas muito acentuadas, que os impediam de mamar 

normalmente, desenvolvendo cianose e desidratação, acabando por morrer nas primeiras 24 

horas de vida (Proetzel et al., 1995). 

Quanto aos recetores, a grande maioria das células medeiam a sinalização do TGFβ 

através de 3 proteínas de superfície: os recetores tipo 1, 2 e 3 do TGFβ (TGFβRI, TGFβRII e 

TGFβRIII, respetivamente). O TGFβRIII, também conhecido como betaglicano, devido à 

falta de domínio cinase, atua como coreceptor controlando o acesso do TGFβ ativo aos dois 

outros recetores, não participando na sinalização intracelular, mas modulando a sua atividade. 

Os recetores TGFβRI e TGFβRII são cinases transmembranares serina/treonina, que se ligam 

entre si formando complexos homo- e heterodiméricos e atuam como tetrâmeros (Kubiczkova 

et al., 2012). Estes podem sofrer modificações reversíveis pós-tradução, como a fosforilação 

(que ativa a via de sinalização do TGFβ), a ubiquitinação e degradação mediada pela 

ubiquitina (que alteram a estabilidade e renovação dos recetores) e a sumoilação (que facilita 

o recrutamento e fosforilação dos Smads 2 e 3, modificando a atividade do TGFβRI). Podem 

ainda sofrer processos de internalização e reciclagem por endocitose mediada pela claritrina 

ou caveolina-1 (Xu et al., 2012). 

2.1.  Ativação e vias de sinalização 

O TGFβ é secretado para a matriz extracelular como um complexo latente e aí 

permanece, sendo os eventos conducentes à sua ativação parte do controlo essencial à sua 
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bioatividade. Vários fatores podem levar à ativação do TGFβ, entre eles, a expressão de 

integrina αvβ6, endoglicosidase F, calicreína, metaloproteínase de matriz 9, neuroaminidase, 

plasmina, trombospondina 1, radiação ionizante e radicais livres de oxigénio (Moses e 

Barcellos-Hoff, 2011; Wendt et al., 2012). 

Quanto à via de atuação, o TGFβ pode induzir uma resposta pela via canónica (Smad 

dependente) e pela via não canónica (Smad independente) (Massagué, 2008). 

Na via canónica, o TGFβ ativo liga-se ao TGFβRII que transativa o TGFβRI que, por sua 

vez, promove a maior parte da sinalização intracelular através da fosforilação dos Smads 

regulados por recetores (R-Smads) 2 e 3. Estes formam complexos homo- e hetero-

oligoméricos com o Smad mediador comum (co-Smad) 4 e são transportados para o núcleo, 

onde participam na regulação da transcrição de centenas de genes, dependendo do contexto, 

do tipo celular e da presença de determinados fatores de ligação ao ADN (Massagué et al., 

2005; Principe et al., 2014). 

Na via não canónica, os TGFβRs são ativados por fosforilação ou por interação direta 

com o TGFβ. Associados a esta via de sinalização estão vários ramos das vias MAPK, Rho-

like GTPases, fosfatidilinositol 3-cinase/AKT, entre outros (Zhang, 2009; Principe et al., 

2014). Um resumo destas duas vias de atuação está representado na Figura 1. 

 

2.2.  TGFβ e neoplasia 

Aquando da sua descoberta, o TGFβ era reconhecido pela sua capacidade de promover 

alterações morfológicas e de crescimento de fibroblastos renais em rato; no entanto, 

encontraram-se provas de que atuaria também como um potente inibidor da proliferação 

epitelial (Wendt et al., 2012). 

Em epitélio normal e em lesões pré-carcinomatosas, o TGFβ é responsável pela inibição 

do crescimento celular atuando como citostático, promotor da diferenciação celular, 

apoptótico, inibidor da inflamação e dos mitógenos estromais, estando nestes casos associado 

a um melhor prognóstico (Massagué, 2008). A sua função inibidora da proliferação celular 

baseia-se na capacidade para diminuir a expressão e função do oncogene c-Myc e das cinases 

dependentes da ciclina (CDKs), enquanto promove a expressão dos inibidores das CDKs p15, 

p21 e p27, levando o ciclo celular a parar na fase G1. Em fases mais avançadas da progressão 

neoplásica, existe um silenciamento dos efeitos supressores do crescimento e da apoptose, por 

mutação/inativação funcional dos recetores ou corrupção das vias a jusante, entrando em cena 

os efeitos promotores neoplásicos, como a evasão à imunovigilância, a produção autócrina de 
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mitógenos, o aumento da mobilidade celular, a transição epitélio-mesenquimatosa (EMT) e a 

metastização, estando associado, nestes casos, a um pior prognóstico. As mutações ou 

alterações na expressão mais comumente associadas à diminuição ou perda total de 

sinalização, e que potencialmente podem estar associadas a fenómenos de progressão tumoral, 

são aquelas relacionadas com os recetores 1 e 2, Smad 2 e Smad 4, Smad 7, Smurf 1 e 2 

(Donovan e Slingerland, 2000; Kubiczkova et al. 2012; Principe et al. 2014).  

 

Figura 1 - Resumo das vias canónica e não canónica do TGFβ (adaptado de Lebrun, 2012)  

 

Em todo o caso, em tumores de mama da mulher, as mutações nas moléculas de 

sinalização do TGFβ são relativamente raras, com a exceção da regulação negativa, por 

metilação reversível do gene do TGFβRII, que já foi associada a progressão e aumento da 

agressividade de carcinomas mamários in situ e invasores (Gobbi et al., 2000; Zarzynska, 

2014). 
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2.2.1.   EMT, migração e perda de adesão celular 

Através de uma combinação de eventos de transcrição tanto Smad dependentes como 

independentes, a expressão de TGFβ pode promover fenómenos de EMT, perda de adesão 

celular e consequente migração celular (Massagué, 2008; Barcellos-Hoff e Akhurst, 2009). 

As EMTs fazem parte de um processo fisiológico essencial ao desenvolvimento e 

diferenciação embrionária, assim como à remodelação e reparação dos tecidos durante a 

cicatrização; definido como o processo através do qual células epiteliais bem diferenciadas 

adquirem características e um fenótipo de célula mesenquimatosa. Células que passam por 

este processo de transição apresentam uma menor expressão de marcadores moleculares 

epiteliais como Caderina-E, Integrina β4 e citoqueratina 19; rearranjo dos filamentos 

intermédios, da actina e do citoesqueleto; e redistribuição dos organelos celulares. Por outro 

lado, apresentam expressão aumentada de marcadores moleculares de células 

mesenquimatosas como a Caderina-N, vimentina e a alfa-actina do músculo liso; e de fatores 

de invasão como as metaloproteinases da matriz e outras moléculas da matriz extracelular. 

Estas células exibem desintegração e desarranjo dos complexos de adesão epitelial célula a 

célula, assumindo características apolares e de alta mobilidade, normalmente associados a 

células mesenquimatosas. Estas alterações morfológicas culminam na transformação de 

tecidos epiteliais imóveis em unidades independentes de alta mobilidade, preparadas para a 

invasão e metastização (Papageorgis, 2015; Wendt et al., 2012). 

 

2.2.2.   Promoção da angiogénese 

O crescimento e progressão tumorais não seriam possíveis sem um aporte correto e 

constante de nutrientes e oxigénio e concomitante remoção de metabolitos das células 

neoplásicas. Neste campo, as contribuições do TGFβ não são totalmente conhecidas e 

compreendidas, embora se reconheça que o seu papel supressor ou promotor da angiogénese 

derive de uma sinalização dependente do contexto em que está inserida, refletindo alterações 

no equilíbrio microambiental entre o TGFβ e outros fatores angiogénicos (Taylor et al., 2011) 

O TGFβ pode, em neoplasias mamárias, ser suficiente para aumentar a expressão do 

Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF) através de mecanismos dependentes de 

Smad, e a sua sobre-expressão parece estar relacionada com um maior potencial angiogénico 

em fases neoplásicas avançadas, facilitando a invasão metastasica (Principe et al., 2014). 
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Por outro lado, a sobre-expressão das metaloproteinases de matriz 2 e 9, também 

associadas ao TGFβ, promovem um estímulo migratório e invasivo das células vasculares 

endoteliais acelerando o processo angiogénico (Miyazono et al., 2012). 

 

2.3.  Evasão ao sistema imunitário 

O sistema imunitário é um potente supressor dos processos neoplásicos em fases tardias. 

Células como os linfócitos T ou as Natural Killer (NK), por exemplo, identificam as células 

tumorais e marcam-nas para destruição. Assim, para continuar a sua progressão as neoplasias 

precisam de se evadir a estes mecanismos; o TGFβ pode ter uma influência crítica na 

repressão do sistema imunitário (como comprovado pela autoimunidade apresentada pelos 

murganhos nulos para TGFβ1, como anteriormente mencionado) (Lebrun, 2012).  

Estimulando as células T reguladoras e reprimindo os programas de diferenciação 

imunitária dos linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, linfócitos T helper e todos os seus 

produtos e precursores, através da modelação da atividade de reguladores de transcrição como 

o Foxp3 (via ERK/DNMT) e mecanismos Smad-dependentes, as altas concentrações de 

TGFβ presentes no microambiente tumoral criam um mecanismo de camuflagem e evasão à 

imunidade, contribuindo para a progressão neoplásica (Principe et al., 2014; Wu et al., 2015). 
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3.   Objetivos 

A realização deste trabalho tem como objetivo principal, contribuir para uma melhor 

caracterização biopatológica das neoplasias mamárias caninas, especificamente quanto à 

expressão dos recetores de tipo 1 e 2 do Fator de Crescimento de Transformação β (TGFβRI e 

TGFβRII). 

Com isto em mente, foram definidos os seguintes objetivos: 

    Estudar a expressão do TGFβRI e TGFβRII na glândula mamária normal, na 

glândula mamária hiperplásica, e nas neoplasias mamárias caninas benignas e 

malignas, tanto nas células epiteliais como nas células estromais; 

    Estudar a expressão do TGFβRI e TGFβRII na glândula mamária adjacente às 

neoplasias; 

    Comparar a expressão do TGFβRI e TGFβRII nos diferentes grupos histológicos, e 

efetuar a comparação das suas expressões com os parâmetros clinicopatológicos; 

    Comparar a expressão do TGFβRI com a do TGFβRII. 
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4.   Material e métodos 

4.1.  Amostras biológicas 

Para este estudo foram selecionadas do arquivo do Laboratório de Histologia e Anatomia 

Patológica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 110 amostras de tecidos 

mamários caninos recebidas entre 1999 e 2017, das quais 5 correspondiam a glândulas 

mamárias sem alterações. 

Colhido o material, as peças foram fixadas em formol tamponado a 10%. Fragmentos 

representativos das lesões foram processados de acordo com o procedimento de rotina para 

microscopia de luz e incluídos em blocos de parafina. Destas amostras, 107 foram 

selecionadas para a análise imuno-histoquímica do TGFβRI e 110 para a análise imuno-

histoquímica do TGFβRII. 

 

4.2.  Avaliação clinicopatológica e histopatológica 

Este estudo considerou os seguintes parâmetros clínicos: idade, raça, tamanho da lesão 

mamária (o seu maior diâmetro), local, presença de ulceração cutânea, presença de 

ovariohisterectomia na altura da cirurgia, administração de contracetivos. Os parâmetros 

histopatológicos avaliados incluíram o tipo e grau histológico da neoplasia, a presença de 

invasão vascular a presença de infiltrado inflamatório, e a presença de metástases nos 

gânglios linfáticos regionais. 

 

4.3.  Imuno-histoquímica 

O procedimento imuno-histoquímico foi realizado segundo o método do complexo 

estreptavidina-biotina (ABC) em secções de tecidos com 3 µm de espessura, em lâminas 

adesivadas com silano (Merk® Group, Germany). Para cada amostra foram preparadas duas 

lâminas que foram incubadas, respetivamente, com o anticorpo primário policlonal anti-

TGFβRI (V-22, sc-398 Santa Cruz Biotechnology®) e com o anticorpo primário policlonal 

anti-TGFβRII (C-16, sc-220 Santa Cruz Biotechnology®), diluídos em Tampão Fosfato 

Salino (PBS) (pH=7,2) a uma concentração de 1:100. 
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O protocolo imuno-histoquímico realizado foi o seguinte: 
 

•   Colocar as lâminas em xilol durante 20 minutos – Desparafinação; 

•   Passagem das lâminas por concentrações decrescentes (100, 90, 80, 70%) de 

etanol, durante 10 minutos para cada concentração – Hidratação; 

•   Lavar em água destilada 5 minutos; 

•   Efetuar três ciclos de 5 minutos a 750 W no micro-ondas, com intervalos de 90 

segundos entre ciclos, numa solução de tampão citrato (pH = 6,0) – Recuperação 

antigénica; 

•   Arrefecer no tampão citrato à temperatura ambiente;  

•   Inativar as peroxidases endógenas com peróxido de hidrogénio (H2O2) a 3%, 

durante 30 minutos; 

•   Lavar com PBS três vezes; 

•   Incubar com 100µL/lâmina de soro normal universal (Ultra V Block – Lab 

Vision®) durante 5 minutos; 

•   Retirar o excesso de soro normal sem lavar;  

•   Incubar com 100µL/lâmina de anticorpo primário, em câmara húmida a 4ºC, 

overnight; 

•   Lavar com PBS três vezes;  

•   Incubar com 100µL/lâmina de soro biotinilado universal (Biotinylated Goat 

Anti-Polyvalent – Lab Vision®) durante 10 minutos; 

•   Lavar com PBS três vezes;  

•   Incubar com 100µL/lâmina de estreptavidina-peroxidase conjugada 

(Streptavidin Peroxidase – Lab Vision®) durante 10 minutos; 

•   Lavar com PBS três vezes  

•   Adicionar 100µL/lâmina de 3,3’ diaminobenzidina (DAB Chromogen - 

Leica®) que deve ser diluído à razão de 1:20 com uma solução tamponada contendo 

peróxido de hidrogénio a ≤0,1% e um produto conservante (Novolink™ DAB Substrate 

Buffer); 

•   Deixar atuar até 10 minutos.  

•   Lavar em água corrente durante 5 a 10 minutos.  

•   Contrastar com hematoxilina de Gill durante 1 a 2 minutos.  
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•   Lavar em água corrente tépida durante 10 minutos.  

•   Desidratar os cortes em concentrações crescentes de etanol (90, 95 e 100%), 10 

minutos em cada.  

•   Finalmente, colocar 5 minutos em xilol (diafanização) e proceder à montagem 

das lâminas com Entellan® (Merk Group, Germany). 

O modo de preparação das soluções utilizadas está descrito no Anexo 1. 

4.4.  Avaliação da imunomarcação 

A expressão do TGFβRI e RII considerou-se positiva quando se detetou marcação 

castanha, a nível citoplasmático e/ou nuclear, nas células epiteliais ou estromais. O sistema de 

classificação utilizado foi um sistema semiquantitativo, em que se considera a extensão e 

intensidade da imunomarcação. 

Para a extensão da marcação considerou-se a percentagem de células imunomarcadas, 

classificando-se negativa (0) quando 25% ou menos das células estão marcadas, fraca (1) 

quando estão marcadas entre 26 e 50% das células, moderada (2) quando estão marcadas 

entre 51 e 75%, e forte (3) quando mais de 75% das células possuem marcação. 

Quanto à intensidade a marcação foi avaliada como fraca (1), moderada (2) ou forte (3). 

Depois da avaliação, os valores de extensão e intensidade foram multiplicados (ExI), 

resultando num score de marcação, tanto para as células epiteliais como para as células 

estromais. Os valores finais, entre 0 e 9, foram classificados num score final considerando-se 

de baixa expressão (0) valores ≤ 4 e de alta expressão (1) valores > 4 para o recetor I e de 

baixa expressão (0) valores ≤ 6 e de alta expressão (1) valores > 6 para o recetor II, utilizando 

como referência para definir o cut off, as medianas dos scores de marcação (ExI) para cada 

recetor (adaptado de Gobbi, 2000). Não se efetuou análise estatística considerando em 

exclusivo a presença de marcação nuclear. 

 

4.5.  Análise estatística 

Para o estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica de TGFβRI e RII com as 

diferentes variáveis clinicopatológicas, foi utilizado o teste de Qui quadrado de Pearson ou o 

teste de Fisher, quando apropriado. O programa IBM® SPSS® Statistics 23 foi utilizado para 

a realização da análise estatística. Os valores de p < 0,05 foram classificados como possuindo 

significado estatístico. 
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5.   Resultados 

5.1.  Avaliação clinicopatológica dos tecidos mamários 

As cadelas em estudo com idade conhecida (n=97) apresentaram uma variação entre 4 e 

16 anos de idade, com uma média de 9,78 ± 2,487 anos e mediana de 10 anos. Para efeitos de 

análise estatística estas foram divididas em dois grupos tendo como referência a média e a 

mediana de idades: cadelas com idade inferior a 10 anos (n=46; 47,4%) e cadelas com idade 

igual ou superior a 10 anos (n=51; 52,6%). 

Quanto à raça, foi possível obter dados relativos a 102 animais, sendo a maioria cadelas 

sem raça definida (SRD) (n=39; 38,2%) seguindo-se as cadelas da raça Caniche (n=14; 

13,7%), as de raça Cocker Spaniel (n=10; 9,8%) e por fim, cadelas de 22 outras raças menos 

representativas (n=39; 38,2%). 

O tamanho das lesões foi registado em 84 casos, tendo variado entre 0,4 e 20 cm (média 

de 4,4 ± 3,8 cm). Esta variável foi categorizada segundo os parâmetros da classificação TNM 

para as neoplasias mamárias caninas, encontrando-se a maioria (n=36; 42,9%) abaixo dos 3 

cm no seu maior diâmetro, seguindo-se aqueles com tamanho superior a 5 cm (n=29; 34,5%) 

e por fim aqueles com tamanho compreendido entre os 3 e os 5 cm (n=19; 22,6%).  

As amostras com localização conhecida das lesões (n=76) revelaram o 4º e 5º pares 

mamários como os de localização mais frequente (n=35; 46,1%) seguindo-se o 3º par 

mamário (n=17; 22,4%) e o 1º e 2º pares mamários como os de menor frequência (n=15; 

19,7%). De notar ainda que 9 casos (11,8%) apresentaram lesões de origem múltipla. 

Quanto à ovariohisterectomia, dos 61 casos em que foi possível obter informação, apenas 

11 (18%) representaram animais castrados, sendo a grande maioria (n=50; 82%) cadelas não 

castradas. No que diz respeito à utilização de contracetivos, nos casos de informação 

conhecida (n=50), a maioria (n=40; 80%) não fez contraceção. 

O Quadro 3 apresenta uma sumarização destes dados. 
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Quadro 3 – Frequências observadas para os parâmetros clínicos da amostra em estudo. 
Parâmetro clínico Frequência n (%) 
Idade (n=97)  

<10 anos 46 (47,4%) 
≥10 anos 51 (52,6%) 

Raça (n=102)  
SRD 39 (38,2%) 
Caniche 14 (13,7%) 
Cocker spaniel 10 (9,8%) 
Outras raças 39 (38,2%) 

Tamanho (n=84)  
< 3cm 36 (42,9%) 
3 a 5 cm 19 (22,6%) 
> 5 cm 29 (34,5%) 

Localização (n=76)  
1º e 2º pares mamários 15 (19,7%) 
3º par mamário 17 (22,4%) 
4º e 5º pares mamários 35 (46,1%) 
Múltipla 9 (11,8%) 

Contraceção (n=50)  
Ausente 40 (80%) 
Presente 10 (20%) 

Ovariohisterectomia (n=61)  
Ausente 50 (82%) 
Presente 11 (18%) 

 

Das 110 amostras selecionadas, cinco (4,5%) correspondiam a glândulas mamárias 

normais e 105 (95,5%) a glândulas mamárias com alterações proliferativas. Neste último 

grupo (n=105), estavam representadas hiperplasias (n=7; 6,7%), neoplasias benignas (n=16; 

15,2%) e neoplasias malignas (n=82; 78,1%). 

As neoplasias benignas (n=16) correspondiam a adenomas complexos (n=12; 75%), 

tumores mistos benignos (TMB) (n=2; 12,5%), um papiloma intraductal (6,25%) e um 

adenoma basaloide (6,25%). 

Das neoplasias malignas (n=82), encontravam-se representados os carcinomas invasores: 

carcinomas complexos (n=21; 25.6%), carcinomas tubulopapilares (n=21; 25,6%), 

carcinomas sólidos (n=15; 18,3%), carcinossarcomas (n=6; 7,3%), carcinomas em adenomas 

complexos (AC) (n=5; 6,1%), carcinomas em TMB (n=4; 5,9%), e carcinomas anaplásicos 

(n=3; 4,7%). Representando os carcinomas não invasores encontravam-se 7 carcinomas in 

situ (8,5%). 

Relativamente aos carcinomas invasores, 60/71 (84,5%) não haviam ulcerado enquanto 

os restantes 11 (15,5%) apresentavam ulceração; a maioria (n=39; 52%) das lesões 

apresentava invasão vascular. A avaliação dos linfonodos foi possível em 38 casos, ocorrendo 

metastização em 26 casos (68,4%). 
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O grau histológico, avaliado nos carcinomas invasores (n=75), classificou 18 (24%) 

como grau I, 24 (32%) como grau II e 33 (44%) como grau III. 

O Quadro 4 sumariza as frequências destes dados histopatológicos. 

 
Quadro 4 – Sumarização das frequências observadas dos dados histopatológicos. 

Parâmetros histopatológicos Frequências n (%) 
Tipo histológico (n=110)  

Sem alterações proliferativas (n=5)  
Glândula normal  5 (4,5%) 

Alterações proliferativas não neoplásicas (n=7)  
Hiperplasia 7 (6,4%) 

      Neoplasias benignas (n=16)  
Adenoma basalóide 1 (0,9%) 
Adenoma complexo 12 (10,9%) 
Papiloma intraductal 1 (0,9%) 
Tumor misto benigno 2 (1,8%) 

Neoplasias Malignas (n=82)  
Carcinoma in situ 7 (6,4%) 
Carcinomas invasores (n=75)  
Carcinoma anaplásico 3 (2,7%) 
Carcinoma complexo 21 (19,1%) 
Carcinoma em adenoma complexo 5 (4,5%) 
Carcinoma em tumor misto benigno 4 (3,6%) 
Carcinoma solido 15 (13,6%) 
Carcinoma tubulopapilar 21 (19,1%) 
Carcinossarcoma 6 (5,5%) 

Ulceração cutânea (n=71)*  
Ausente 60 (84,5%) 
Presente 11 (15,5%) 

Infiltrado Inflamatório (n=92)*  
Fraco/Ausente 10 (10,9%) 
Moderado 42 (45,7%) 
Forte 40 (43,5%) 

Invasão vascular (n=75)*  
Ausente 36 (49%) 
Presente 39 (52%) 

Metástase ganglionar (n=38)*  
Ausente 12 (31,6%) 
Presente 26 (68,4%) 

Grau histológico (n=75)**  
Grau I 18 (24%) 
Grau II 24 (32%) 
Grau III 33 (44%) 

* Parâmetros avaliados nas neoplasias malignas; ** parâmetro avaliado nos carcinomas invasores 
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5.2.  Avaliação da imunomarcação do TGFβRI 

Foi observada positividade variável ao nível do citoplasma e núcleo de células epiteliais, 

mioepiteliais e estromais, entre as quais se incluem os fibroblastos, células inflamatórias e 

células endoteliais. Estas marcaram consistentemente, pelo que foram utilizadas como 

controlo positivo interno. A Figura 2 ilustra exemplos da imunomarcação em vários tipos 

histológicos e na glândula adjacente. Não foi avaliada separadamente a positividade nuclear 

quer para o TGFβRI quer para o TGFβRII. 

 

5.2.1.   Glândula normal e hiperplásica 

A marcação epitelial das amostras de glândula normal (n=5) apresentou uma extensão de 

marcação variável, entre os 25 e os 50% (n=2; 40%), entre 51 e 75% (n=1; 20%) ou com 

marcação superior a 75% das células (n=2; 40%), tendo a maioria (n=3; 60%) uma forte 

intensidade de marcação. A nível estromal, todas as amostras (n=5; 100%) apresentaram 

marcação em mais de 75% das células, com a maioria (n=3; 60%) apresentando forte 

intensidade e as restantes (n=2; 40%) intensidade moderada (Figura 2.a). 

Quanto às glândulas mamárias hiperplásicas (n=7), a maioria (n=3; 42,9%) apresentou 

uma expressão epitelial inferior a 25%, distribuindo-se as restantes uniformemente pelos dois 

patamares de maior expressão, entre 51 e 75% e superior a 75%, respetivamente. Em termos 

de intensidade, a maioria (n=4; 57,1%) foi fraca. A nível estromal, a maioria (n=5; 60%) 

demonstrou marcação em mais de 75% das células, com intensidade maioritariamente forte 

(n=4; 57,1%) (Figura 2.b). 

O score final foi maioritariamente (n=3; 60%) alto para as células epiteliais das glândulas 

normais e baixo para as glândulas hiperplásicas (n=5; 71,4%). Em termos de estroma, todas as 

glândulas normais apresentaram alta expressão (n=5; 100%), assim como a maioria das 

hiperplasias (n=4; 57,1%). Estes dados estão sumariados no Quadro 5. 

 

5.2.2.   Neoplasias Benignas 

Das 16 amostras de neoplasias benignas avaliadas, um TMB e dois AC não apresentaram 

marcação dos controlos positivos internos, tendo sido eliminados da análise estatística, 

restando 13 neoplasias benignas. 

O adenoma basalóide analisado apresentou uma extensão epitelial inferior a 25% e 

intensidade fraca, com extensão estromal superior a 75% e intensidade forte. Os AC (n=10) 
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apresentaram maioritariamente (n=5; 50%) extensão epitelial entre 51 e 75% e intensidade 

moderada; quanto ao estroma, a maioria (n=4; 40%) apresentou extensão entre 25 e 50%, 

apresentando todos (n=10; 100%) intensidade fraca (Figura 2.c). O papiloma intraductal 

apresentou extensão superior a 75% das células epiteliais e intensidade moderada; quanto ao 

estroma, apresentou extensão inferior a 25% das células estromais e intensidade fraca. O 

TMB apresentou marcação epitelial de extensão superior a 75% e intensidade moderada; 

quanto ao estroma, verificou-se expressão entre 25 e 50% das células e intensidade fraca. 

Quanto ao score, o adenoma basalóide apresentou baixa expressão epitelial e alta 

expressão estromal, enquanto no papiloma intraductal e no TMB esta situação inverte-se 

apresentando alta expressão epitelial e baixa expressão estromal. Os AC apresentaram 

maioritariamente baixa expressão epitelial (n=6; 60%) e todos (n=10; 100%) apresentaram 

baixa expressão estromal de TGFβRI. O Quadro 6 sumaria estes dados. 

 
Quadro 5 – Avaliação da imunomarcação na glândula normal e na glândula hiperplásica do TGFβRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGFBRI Glândula normal n (%) Glândula hiperplásica n (%) 

EPITÉLIO   
Extensão   

< 25 % 0 (0%) 3 (42,9%) 
25 - 50 % 2 (40%) 0 (0%) 
51 - 75 % 1 (20%) 2 (28,6%) 
> 75 % 2 (40%) 2 (28,6%) 

Intensidade   
Fraca 2 (40%) 4 (57,1%) 
Moderada 0 (0%) 2 (28,6%) 
Forte 3 (60%) 1 (14,3%) 

Score final   
Baixa expressão 2 (40%) 5 (71,4%) 
Alta expressão 3 (60%) 2 (28,6%) 

ESTROMA   
Extensão   

< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 1 (14,3%) 
51 - 75 % 0 (0%) 1 (14,3%) 
> 75 % 5 (100%) 5 (71,4%) 

Intensidade   
Fraca 0 (0%) 3 (42,9%) 
Moderada 2 (40%) 0 (0%) 
Forte 3 (60%) 4 (57,1%) 

Score final   
Baixa expressão 0 (0%) 3 (42,9%) 
Alta expressão 5 (100%) 4 (57,1%) 
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Quadro 6 – Avaliação da imunomarcação do TGFβRI nas neoplasias benignas. 

TGFβRI Adenoma basalóide 
n(%) 

Adenoma complexo 
n(%) 

Papiloma intraductal 
n(%) TMB n (%) 

EPITÉLIO     
Extensão     

< 25 % 1 (100%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 0 (0%) 5 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 
> 75 % 0 (0%) 3 (30%) 1 (100%) 1 (100%) 

Intensidade     
Fraca 1 (100%) 3 (30%) 0 (0%) 0 (0%) 
Moderada 0 (0%) 5 (50%) 1 (100%) 1 (100%) 
Forte 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final     
Baixa expressão 1 (100%) 6 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 
Alta expressão 0 (0%) 4 (40%) 1 (100%) 1 (100%) 

ESTROMA     
Extensão     

< 25 % 0 (0%) 3 (30%) 1 (100%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 4 (40%) 0 (0%) 1 (100%) 
51 - 75 % 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Intensidade     
Fraca 0 (0%) 10 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 
Moderada 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Forte 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final     
Baixa expressão 0 (0%) 10 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 
Alta expressão 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

5.2.3.   Neoplasias Malignas 

Quanto às neoplasias malignas (n=82), em quatro não se observou marcação dos 

controlos positivos internos tendo sido excluídas da análise estatística.  

Todos os carcinomas in situ (n=6) apresentaram marcação em mais de 50% das células 

epiteliais, com a maioria a marcar mais de 75% das células (n=4; 66,7%), e com uma 

intensidade de marcação moderada (n=3; 50%) a forte (n=2; 33,3%). No que se refere aos 

carcinomas invasores (n=72), observou-se que a extensão de marcação epitelial foi 

frequentemente acima dos 50% (n=63; 87,5%), com grande parte a apresentar marcação em 

mais de 75% das células (n=39; 54,2%); a intensidade de marcação epitelial foi moderada 

(n=34; 47,2%) ou fraca (n=28; 38,9%), do que resultou num score de baixa expressão 

epitelial de TGFβRI em 50% dos casos. No estroma, a maioria apresentou expressão de 

TGFβRI entre 50 e 75% das células (34; 47,2%), com apenas 3 casos (4,5%) a marcar com 

forte intensidade, levando a grande maioria a ser classificada como de baixa expressão 

estromal de TGFβRI (n=54; 75%). 
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No que se refere ao epitélio, os dados de cada grupo histológico corroboram 

maioritariamente os dados do grupo em geral; já quanto ao estroma, o carcinoma complexo 

distingue-se dos dados gerais quanto à extensão, uma vez que 11 dos 21 casos (52,4%) 

apresentaram marcação em 50% ou menos células. Na Figura 2d. podemos observar, a 

marcação de um carcinoma invasor, mais especificamente um carcinoma tubulopapilar que 

apresenta alta expressão epitelial e baixa expressão estromal de TGFβRI, enquanto na Figura 

2.e observamos um carcinoma sólido com características de marcação similares, onde se 

salienta a presença de expressão predominantemente nuclear. 

 Os dados da avaliação da imunomarcação epitelial e estromal das neoplasias malignas 

estão representados no Quadro 7. 

  

 

Quadro 7 – Avaliação da imunomarcação para o TGFβRI epitelial e estromal das neoplasias malignas. 

n.a.: não aplicável 

 

TGFβRI Carcinoma in 
situ 

Carcinoma 
anaplásico 

Carcinoma 
complexo 

Carcinoma 
em AC 

Carcinoma 
em TMB 

Carcinoma 
sólido 

Carcinoma 
tubulopapilar 

Carcinos 
sarcoma 

EPITÉLIO         
Extensão         
< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 2 (9,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 1 (50%) 2 (9,5%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (7,7%) 2 (9,5%) 0 (0%) 
51 - 75 % 2 (33,3%) 1 (50%) 8 (38,10%) 1 (20%) 2 (50%) 6 (46,2%) 3 (14,3%) 3 (50%) 
> 75 % 4 (66,7%) 0 (0%) 9 ( 42,9%) 4 (80%) 1 (25%) 6 (46,2%) 16 (76,2%) 3 (50%) 
Intensidade         
Fraca 1 (16,7%) 2 (100%) 11 (52,4%) 1 (20%) 2 (50%) 4 (30,8%) 7 (33,3%) 1 (16,7%) 
Moderada 3 (50%) 0 (0%) 8 (38,10%) 3 (60%) 2 (50%) 6 (46,2%) 10 (47,3%) 5 (83,3%) 
Forte 2 (33,3%) 0 (0%) 2 (9,5%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (23,10%) 4 (19%) 0 (0%) 
Score final         
Baixa expressão 2 (33,3%) 2 (100%) 13 (61,9%) 1 (20%) 3 (75%) 6 (46,2%) 8 (38,1%) 3 (50%) 
Alta expressão 4 (66,7%) 0 (0%) 8 (38,10%) 4 (80%) 1 (25%) 7 (53,8%) 13 (61,9%) 3 (50%) 
ESTROMA         
Extensão         
< 25 % n.a. 0 (0%) 1 (4,8%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 2 (9,5%) 0 (0%) 
25 - 50 % n.a. 0 (0%) 10 (47,6%) 0 (0%) 1 (25%) 4 (30,8%) 1 (4,7 %) 0 (0%) 
51 - 75 % n.a. 1 (50%) 7 (33,3%) 4 (80%) 2 (50%) 6 (46,2%) 10 (47,3%) 4 (66,7%) 
> 75 % n.a. 1 (50%) 3 (14,3%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (23,10%) 8 (38,1%) 2 (33,3%) 
Intensidade         
Fraca n.a. 1 (50%) 13 (61,9%) 2 (40%) 3 (75%) 7 (53,8%) 9 (42,9%) 3 (50%) 
Moderada n.a. 1 (50%) 8 (38,10%) 2 (40%) 1 (25%) 6 (46,2%) 10 (47,3%) 3 (50%) 
Forte n.a. 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (9,5%) 0 (0%) 
Score final         
Baixa expressão n.a. 1 (50%) 18 (85,7%) 3 (60%) 4  (100%) 11 (84,6%) 13 (61,9%) 4 (66,7%) 
Alta expressão n.a. 1 (50%) 3 (14,3%) 2 (40%) 0 (0%) 2 (15,5%) 8 (38,1%) 2 (33,3%) 
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5.2.4.   Estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica do TGFβRI nos 

diferentes grupos histológicos 

A expressão epitelial de TGFβRI demonstrou uma distribuição uniforme, com 

aproximadamente metade dos casos (n=52; 50,5%) de baixa expressão e metade (n=51; 

49,5%) de alta expressão. De salientar que de entre os grupos histológicos, os que mais se 

distanciaram desta realidade foram as hiperplasias (n=7), em que a maioria apresentou baixa 

expressão epitelial de TGFβRI (n=5; 71,4%) e os carcinomas in situ (n=6), em que grande 

parte apresentou alta expressão (n=4; 66,7%), sem no entanto terem sido identificadas 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,695). 

No caso da expressão estromal, a maioria das amostras apresentou baixa expressão de 

TGFβRI (n=69; 71,1%). No entanto, as glândulas normais apresentaram alta expressão em 

todas as amostras (n=5; 100%), assim como a maioria das hiperplasias (n=4; 57,1%), tendo os 

diferentes grupos histológicos apresentado diferenças significativas (p<0,0001). 

Os dados relativos à expressão imuno-histoquímica do TGFβRI estão descritos no 

Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Imunoexpressão do TGFβRI nos vários grupos histológicos avaliados. 
 Expressão no epitélio 

p 
Expressão no estroma 

p 
 Baixa 

n (%) 
Alta 

n (%) 
Baixa 
n (%) 

Alta 
n (%) 

Glândula normal (n=5) 2 (40%) 3 (60%) 

0,695 

0 (0%) 5 (100%) 

<0,0001 

Hiperplasia (n=7) 5 (71,4%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 

Neoplasias benignas (n=13) 7 (53,8%) 6 (46.2%) 12 (92,3%) 1 (7,7%) 

Carcinomas invasores (n=72) 36 (50%) 36 (50%) 54 (75%) 18 (25%) 

Carcinomas in situ (n=6) 2 (33,3%) 4 (66,7%) n.a n.a 

  n.a.: não aplicável 
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5.2.5.   Estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica do TGFβRI com os 

parâmetros clinicopatológicos 

Em relação aos parâmetros clínicos, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas com a expressão epitelial. Quanto à expressão estromal, embora os resultados 

estatísticos também não reflitam diferenças estatisticamente significativas, pode ser observado 

que em todos os parâmetros o número de amostras que apresentam baixa expressão de 

TGFβRI é superior àquelas que apresentam alta expressão. Os dados respeitantes a esta 

análise podem ser encontrados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Relação entre a imunoexpressão de TGFβRI e os parâmetros clínicos dos carcinomas invasores. 

 

Quanto aos parâmetros histopatológicos, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no que toca à expressão epitelial de TGFβRI. No que diz 

respeito à expressão estromal, verificou-se novamente que em todos os parâmetros a maioria 

das amostras apresentou baixa expressão de TGFβRI, tendo sido encontradas diferenças 

estatisticamente significativas relativamente ao grau histológico, com a grande maioria dos 

carcinomas de grau I (n=17; 94,4%) a apresentar baixa expressão de TGFβRI (p=0,027). 

Apesar de não se verificar diferença estatisticamente significativa para a marcação epitelial, 

 Expressão epitelial 
p 

Expressão estromal 
p 

Parâmetro 
Baixo  
n(%) 

Alto  
n(%) 

Baixo 
n(%) 

Alto  
n(%) 

Idade (n=63)       
<10 14 (48,3%) 15 (51,7%) 0,402 20 (69%) 9 (31%) 0,120 >10 20 (58,8%) 14 (41,2%) 29 (85,3%) 5 (14,7%) 

Raça (n=67)       
SRD 8 (38,1%) 13 (61,9%) 

0,162 

14 (66,7%) 7 (33,3%) 

0,652 Caniche 3 (37,7%) 5 (62,5%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 
Cocker spaniel 4 (66,7%) 2 (33,3%) 5 (83,3%) 1 (16,7%) 
Outras 21 (65,6%) 11 (39,3%) 23 (71,9%) 9 (28,1%) 

Tamanho (n=66)       
< 3 6 (30%) 14 (70%) 

0,106 
14 (70%) 6 (30%) 

0,848 entre 3 - 5 8 (44,4%) 10 (55,6%) 14 (77,8%) 4 (22,2%) 
> 5 17 (60,7%) 11 (34,4%) 20 (71,4%) 8 (28, 6%) 

Localização (n=47)       
1º e 2º 1 (14,3%) 6 (85,7%) 

0,054 

5 (71,4%) 2 (28,6%) 

0,389 3º 4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%) 0 (0%) 
4º e 5º 14 (63,6%) 8 (36,4%) 19 (86,4%) 3 (13,6%) 
múltipla 7 (77,8%) 2 (22,2%) 7 (77,8%) 2 (22,2%) 

Contraceção (n=34)       
Ausente 15 (51,7%) 14 (48,3%) 0,732 23 (79,3%) 6 (20,7%) 0,262 Presente 3 (60%) 2 (4%) 5 (100%) 0 (0%) 

Ovariohisterectomia (n=45)       
Ausente 20 (51,3%) 19 (48,7%) 

0,953 
31 (79,5%) 8 (20,5%) 

0,482 Presente 3 (50%) 3 (50%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 
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verificou-se uma tendência para os carcinomas grau I também apresentarem baixa expressão 

(p=0,091). De notar que a comparação da imunomarcação estromal e da presença de 

metástase ganglionar apresenta um valor muito próximo da significância estatística (p=0,054), 

com a quase totalidade dos casos que não metastizaram a apresentar valores de baixa 

expressão (n=10; 90,9%), enquanto que uma percentagem bastante menor (n=14; 58,3%) dos 

que metastizaram apresentaram baixa expressão, com uma elevação acentuada dos casos de 

alta expressão de 9,1% nos carcinomas sem metástase para 41,7% nos que metastizaram. 

Os resultados referentes à comparação dos parâmetros histopatológicos com a avaliação 

da imunomarcação epitelial e estromal para o TGFβRI podem ser observados no Quadro 10. 

 
Quadro 10 – Relação entre a imunoexpressão de TGFβRI e os parâmetros histopatológicos. 

 Expressão epitelial 
p 

Expressão estromal 
p 

Parâmetros 
Baixo 
n(%) 

Alto 
n(%) 

Baixo 
n(%) 

Alto  
n(%) 

Tipo histológico (n=72)       
Carcinoma anaplásico 2 (100%) 0 (0%) 

0,298 

1 (50%) 1 (50%) 

0,352 

Carcinoma complexo 13 (61,9%) 8 (38,1%) 18 (85,7%) 3 (14,3%) 
Carcinoma em AC 1 (20%) 4 (80%) 3 (60%) 2 (40%) 
Carcinoma em TMB 3 (75%) 1 (25%) 4 (100%) 0 (0%) 
Carcinoma sólido 6 (46,2%) 7 (53,8%) 11 (84,6%) 2 (15,4%) 
Carcinoma tubulopapilar 8 (38,1%) 13 (61,9%) 13 (61,9%) 8 (38,1%) 
Carcinossarcoma 3 (50%) 3 (50%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

Ulceração cutânea (n=68)       
Ausente 30 (50,8%) 29 (49,2%) 0,720 43 (72,9%) 16 (27,1%) 0,756 Presente 4 (44,4%) 5 (55,6%) 7 (77,8%) 2 (22,2%) 

Infiltrado Inflamatório (n=69)      
Fraco/Ausente 1 (25%) 3 (75%) 

0,318 
4 (100%) 0 (0%) 

0,107 Moderado 17 (58,6%) 12 (41,4%) 24 (82,8%) 5 (17,2%) 
Forte 16 (44,4%) 20 (55,6%) 23 (63,9%) 13 (36,1%) 

Invasão vascular (n=72)       
Ausente 18 (50%) 18 (50%) 1,000 29 (80,6%) 7 (19,4%) 0,276 Presente 18 (50%) 18 (50%) 25 (69,4%) 11 (30,6) 

Metástase ganglionar (n=35)      
Ausente 3 (27,3%) 8 (72,7%) 0,298 10 (90,9%) 1 (9,1%) 0,054 Presente 11 (45,8%) 13 (54,2%) 14 (58,3%) 10 (41,7%) 

Grau histológico (n=72)       
Grau I 12 (66,7%) 6 (33,3%) 

0,091 
17 (94,4%) 1 (5,6%) 

0,027 Grau II 8 (33,3%) 16 (66,7%) 14 (58,3%) 10 (41,7%) 
Grau III 16 (53,3%) 14 (46,7%) 23 (76,7%) 7 (23,3%) 

 

5.3.  Avaliação da imunomarcação do TGFβRII 

O TGFβRII marcou os mesmos tipos celulares descritos para o TGFβRI. A Figura 2.g-l 

apresenta imagens ilustrativas da imunomarcação para o TGFβRII em diferentes tipos 

histológicos e na glândula adjacente. 
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5.3.1.   Glândula normal e hiperplásica 

Nas amostras de glândula normal (n =5), observou-se que a maioria apresentava valores 

de extensão acima de 75% das células epiteliais (n=4; 80%), com positividade constante ao 

nível do mioepitélio, associada a uma intensidade predominantemente forte (n=4; 80%), o que 

resultou num score final epitelial predominantemente de alta expressão (n=4; 80%). Quanto 

ao estroma, observou-se uma marcação variável pelas categorias de extensão e 

predominantemente de fraca intensidade (n=4; 80%), o que levou a que a totalidade das 

amostras apresentasse um score de baixa expressão (n=5; 100%) (Figura 2.g). 

As hiperplasias (n=7) seguiram um padrão semelhante no que toca à extensão epitelial; 

no entanto, quanto à intensidade, a maioria (n=4; 57,1%) apresentou marcação moderada, o 

que resultou numa distribuição mais uniforme do score no epitélio, com 4 (57,1%) a 

apresentarem baixa expressão e 3 (42,9%) alta expressão de TGFβRII. Em termos de estroma 

a distribuição da extensão, intensidade, e score, foi idêntica à do estroma das glândulas 

normais (Figura 2.h). A descrição destes resultados pode ser observada no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Avaliação da imunomarcação do TGFβRII na glândula normal/hiperplásica. 

TGFβRII Glândula normal Glândula hiperplásica 
EPITÉLIO   
Extensão   
< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 1 (20%) 0 (0%) 
> 75 % 4 (80%) 7 (100%) 
Intensidade   
Fraca 0 (0%) 0 (0%) 
Moderada 1 (20%) 4 (57,1%) 
Forte 4 (80%) 3 (42,9%) 
Score final   
Baixa expressão 1 (20%) 4 (57,1%) 
Alta expressão 4 (80%) 3 (42,9%) 
ESTROMA   
Extensão   
< 25 % 2 (40%) 3 (42,9%) 
25 - 50 % 0 (0%) 2 (28,6%) 
51 - 75 % 2 (40%) 1 (14,3%) 
> 75 % 1 (20%) 1 (14,3%) 
Intensidade   
Fraca 4 (80%) 7 (100%) 
Moderada 1 (20%) 0 (0%) 
Forte 0 (0%) 0 (0%) 
Score final   
Baixa expressão 5 (100%) 7 (100%) 
Alta expressão 0 (0%) 0 (0%) 
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5.3.2.   Neoplasias benignas 

Os resultados referentes à imunomarcação do TGFβRII em neoplasias benignas pode ser 

consultada no Quadro 12. Das 16 neoplasias benignas, um adenoma complexo não apresentou 

marcação no controlo interno positivo, tendo sido excluído da analise estatística.  

Os AC (n=11) apresentaram extensão de imunomarcação maioritariamente acima de 75% 

das células epiteliais (n=10; 90,9%); quanto à intensidade, apenas um AC (9,1%) registou 

intensidade fraca, enquanto a maioria marcou de modo forte (n=7; 63,6%). Quanto à 

expressão global de TGFβRII no epitélio, o adenoma basalóide, 5 AC (45,5%) e 1 TMB 

(50%) apresentaram baixa expressão, enquanto a maioria dos AC (n=6; 54,5%), 1 TMB 

(50%) e o papiloma intraductal apresentaram alta expressão.  

 

Quadro 12 – Avaliação da imunomarcação do TGFβRII nas neoplasias benignas. 

 
 

 A nível do estroma e quanto à extensão verificou-se que nos AC (n=11) apenas 1 

(9,1%) marcou mais de 75% das células tendo a maioria (n=5; 45,5%) marcado entre 51 e 

75%. De um modo geral, as neoplasias benignas apresentaram menor extensão de marcação 

do estroma que do epitélio. A intensidade de marcação sofreu um desvio semelhante tendo 

TGFβRII Adenoma basalóide AC Papiloma intraductal TMB 
EPITÉLIO     
Extensão     

< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (100%) 10 (90,9%) 1 (100%) 2 (100%) 

Intensidade     
Fraca 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 0 (0%) 
Moderada 1 (100%) 3 (27,3%) 0 (0%) 1 (50%) 
Forte 0 (0%) 7 (63,6%) 1 (100%) 1 (50%) 

Score final     
Baixa expressão 1 (100%) 5 (45,5%) 0 (0%) 1 (50%) 
Alta expressão 0 (0%) 6 (54,5%) 1 (100%) 1 (50%) 

ESTROMA     
Extensão     

< 25 % 0 (0%) 2 (18,2%) 1 (100%) 1 (50%) 
25 - 50 % 0 (0%) 3 (27,3%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 1 (100%) 5 (45,5%) 0 (0%) 0 (0%) 
> 75 % 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 1 (50%) 

Intensidade     
Fraca 1 (100%) 9 (81,8%) 1 (100%) 1 (50%) 
Moderada 0 (0%) 2 (18,2%) 0 (0%) 0 (0%) 

    Forte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 
Score final     

Baixa expressão 1 (100%) 11 (100%) 1 (100%) 1 (50%) 
Alta expressão 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 
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apenas uma das neoplasias benignas (6,7%), um TMB, apresentado forte intensidade. O 

adenoma basalóide e o papiloma intraductal marcaram de modo fraco, assim como 1 TMB 

(50%) e a grande maioria dos AC (n=9; 81,8%). Assim, apenas 1 TMB de todas as 15 

amostras de neoplasias benignas, apresentou score de elevada expressão estromal de 

TGFβRII, com 100% dos AC, o adenoma basaloide, o papiloma intraductal e 1 TMB a 

revelarem baixa expressão. Na Figura 2.i podemos observar uma amostra de AC com alta 

expressão epitelial e baixa expressão estromal de TGFβRII, tal como a maioria das amostras 

deste tipo de neoplasia benigna. 

 

5.3.3.   Neoplasias malignas 

Todos os tipos de neoplasias malignas (n=75) apresentaram extensão de marcação 

epitelial maioritariamente superior a 75%, com destaque para os carcinomas anaplásicos, 

carcinomas em AC e carcinossarcoma, onde esta categoria reuniu 100% das amostras. 

Nenhuma amostra apresentou extensão inferior a 50%. Quanto à intensidade de marcação, 

apenas entre os carcinomas anaplásicos e os carcinomas tubulopapilares não houve uma 

maioria de intensidade forte, tendo a totalidade dos carcinomas anaplásicos (n=3; 100%) e a 

maioria dos carcinomas tubulopapilares (n=12; 57,1%) uma intensidade moderada. Quanto ao 

score final de TGFβRII, a maioria dos carcinomas in situ (n=4; 57,1%), carcinomas 

complexos (n=14; 66,7%), carcinomas sólidos (n=10; 66,7%) e carcinomas tubulopapilares 

(n=14; 66,7%) bem como a totalidade dos carcinomas anaplásicos (n=3; 100%) apresentaram 

baixa expressão, enquanto a maioria dos carcinomas em AC (n=3; 60%) e dos 

carcinossarcomas (n=4; 66,7%) apresentaram alta expressão; os carcinomas em TMB (n=2; 

50%) distribuíram-se igualmente entre as duas categorias. 

No estroma, a extensão revelou-se menor para todos os tipos histológicos, com apenas o 

carcinoma anaplásico a marcar mais de 75% das células, e a maioria dos carcinomas 

complexos, carcinomas tubulopapilares e carcinossarcomas a marcar entre 51 e 75% das 

células; os carcinomas em TMB marcaram maioritariamente (n=3; 75%) 25 a 50% do 

estroma. Extensões inferiores a 25% só foram observados num carcinoma sólido (14,3%) e 

num carcinoma tubulopapilar (4,8%). Quanto à intensidade, o estroma marcou 

maioritariamente de modo moderado para todos os tipos histológicos, com a exceção dos 

carcinomas complexos e dos carcinomas em AC que apresentaram geralmente marcação fraca 

(n=11; 52,4% e n=3; 60%, respetivamente). O score estromal revelou-se de baixa expressão 
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para todos os tipos histológicos, e apenas os carcinomas tubulopapilares e os 

carcinossarcomas apresentaram casos com elevada expressão (n=5; 23,8% e n=2; 33,3% 

respetivamente). Podem ser observadas na Figura 2.j e 2.k imagens de um carcinoma 

tubulopapilar e de um carcinoma sólido, respetivamente, representativos da média das 

restantes amostras dos mesmos tipos neoplásicos. 

Os resultados completos respeitantes à expressão estromal e epitelial do TGFβRII estão 

descritos no Quadro 13.  

Quadro 13 – Avaliação da imunomarcação do TGFβRII nas neoplasias malignas. 

n.a.: não aplicável 

5.3.4.   Estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica do TGFβRII nos 

diferentes grupos histológicos 

Dos 109 casos avaliados, a maioria (n=63; 57,7%) apresentou baixa expressão epitelial 

de TGFβRII; no entanto, esta maioria não foi transversal a todos os tipos histológicos, com as 

glândulas normais (n=5) e as neoplasias benignas (n=15) a apresentarem maiores 

percentagens de alta expressão (n=4; 80% e n=8; 53,3%, respetivamente); no entanto, estas 

diferenças não demonstraram significado estatístico. No estroma, as diferenças foram ainda 

menores, com a totalidade das glândulas normais e hiperplasias e mais de 90% das amostras 

TGFβRII C in situ C 
anaplásico 

C 
complexo 

C em 
AC 

C em 
TMB C sólido C 

tubulopapilar 
Carcinos
sarcoma 

EPITÉLIO         
Extensão         
< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 1 (14,3%) 0 (0%) 5 (23,8%) 0 (0%) 1 (25%) 3 (20%) 3 (14,3%) 0 (0%) 
> 75 % 6 (85,7%) 3 (100%) 16 (76,2%) 5 (100%) 3 (75%) 12 (80%) 18 (85,7%) 6 (100%) 
Intensidade         
Fraca 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4,8%) 0 (0%) 
Moderada 3 (42,9%) 3 (100%) 9 (42,9%) 2 (40%) 1 (25%) 7 (46,7%) 12 (57,1%) 2 (33,3%) 
Forte 4 (57,1%) 0 (0%) 12 (57,1%) 3 (60%) 3 (75%) 8 (53,3%)  8 (38,1%) 4 (66,7%) 
Score final         
Baixa expressão 4 (57,1%) 3 (100%) 14 (66,7%) 2 (40%) 2 (50%) 10 (66,7%) 14 (66,7%) 2 (33,3%) 
Alta expressão 3 (42,9%) 0 (0%) 7 (33,3%) 3 (60%) 2 (50%) 5 (33,3%) 7 (33,3%) 4 (66,7%) 
ESTROMA         
Extensão         
< 25 % n.a. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,3%) 1 (4,8%) 0 (0%) 
25 - 50 % n.a. 1 (33,3%) 6 (28,6%) 0 (0%) 3 (75%) 7 (46,7%) 3 (14,3%) 2 (33,3%) 
51 - 75 % n.a. 1 (33,3%) 15 (71,4%) 5 (100%) 1 (25%) 7 (46,7%) 17 (81%) 4 (66,7%) 
> 75 % n.a. 1 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Intensidade         
Fraca n.a. 1 (33,3%) 11 (52,4%) 3 (60%) 0 (0%) 3 (14,3%) 3 (14,3%) 0 (0%) 
Moderada n.a. 2 (66,7%) 10 (47,6 2 (40%) 4 (100%) 11 (73,3%) 13 (61,9%) 4 (66,7%) 
Forte n.a. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6,7%) 5 (23,8%) 2 (33,3%) 
Score final         
Baixa expressão         n.a. 3 (100%) 21 (100%) 5 (100%) 4 (100%) 15 (100%) 16 (76,2%) 4 (66,7%) 
Alta expressão            n.a. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (23,8%) 2 (33,3%) 
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de neoplasias benignas e carcinomas invasores a apresentarem baixa expressão de TGFβRII. 

Estes resultados estão representados no Quadro 14. 

 

 Quadro 14 – Resultados da imunoexpressão do TGFβRII nos vários grupos histológicos avaliados. 

n.a.: não aplicável 

 

5.3.5.   Estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica do TGFβRII com 

os parâmetros clinicopatológicos 

Comparando a expressão imunohistoquímica epitelial e estromal do TGFβRII com os 

diversos parâmetros clínicos avaliados, não se encontrou nenhuma diferença estatisticamente 

significativa. A expressão de TGFβRII, quer no epitélio quer no estroma, foi maioritariamente 

baixa para quase todas as categorias em todos os parâmetros com a exceção da expressão 

epitelial em cadelas da raça Caniche, que apresentou uma maioria de amostras com elevada 

expressão (n=5; 62,5%) e da expressão epitelial em cadelas que realizavam protocolos 

contracetivos, que também revelaram uma maioria de amostras com elevada expressão de 

TGFβRII (n=4; 66,7%). 

Os dados relativos à expressão de TGFβRII em função dos parâmetros clínicos estão 

descritos no Quadro 15. 

  

  Expressão no epitélio 

p 

Expressão no estroma 

p   Baixa Alta Baixa Alta 

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

Glândula normal (n=5) 1 (20%) 4 (80%) 

0,352 

5 (100%) 0 (0%) 

0,734 

Hiperplasia (n=7) 4 (57,1%) 3 (42,9%) 7 (100%) 0 (0%) 

Neoplasias benignas (n=15) 7 (46,7%) 8 (53,3%) 14 (93,3%) 1 (6,7%) 

Carcinomas invasores (n=75) 47 (62,7%) 28 (37,3%) 68 (90,7%) 7 (9,3%) 

Carcinomas in situ (n=7) 4 (57,1%) 3 (42,9%) n.a. n.a. 
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 Quadro 15 – Relação entre a imunoexpressão de TGFβRII e os parâmetros clínicos dos carcinomas invasores. 

 

Quantos aos dados histopatológicos, nomeadamente quanto ao tipo histológico, pode 

observar-se uma diferença estatisticamente significativa na expressão estromal de TGFβRII 

(p=0,027), com o carcinoma tubulopapilar (n=5; 23,8%)  e o carcinossarcoma (n=2; 33,3%) a 

serem os únicos a apresentar elevada expressão de TGFβRII. A expressão epitelial foi baixa 

para a maioria dos parâmetros e a expressão estromal para todos os parâmetros. Para além do 

tipo histológico, o único parâmetro que apresentou diferenças estatisticamente significativas 

foi a invasão vascular tanto para a expressão epitelial (p=0,029) como para a expressão 

estromal (p=0,008), de forma inversa. Assim, a presença de invasão vascular pareceu estar 

associada a baixa expressão epitelial e alta expressão no estroma. A metastização ganglionar, 

embora não tenha apresentado diferenças significativas, existe uma tendência para a 

significância, com resultados similares aos da invasão vascular. Estes resultados podem ser 

encontrados no Quadro 16. 

 

 

 

  Expressão epitelial 
p 

Expressão estromal 
p 

Parâmetro 
Baixo Alto Baixo Alto 
n(%) n(%) n(%) n(%) 

Idade (n=66)       
<10 20 (66,7%) 10 (33,3%) 0,358 28 (93,3%) 2 (6,7%) 0,532 >10 20 (55,6%) 16 (44,4%) 32 (88,9%) 4 (11,1%) 

Raça (n=70)       
SRD 15 (62,5%) 9 (37,5%) 

0,437 

22 (91,7%) 2 (8,3%) 

0,797 Caniche 3 (37,5%) 5 (62,5%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) 
Cocker spaniel 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6 (100%) 0 (0%) 
Outras 22 (68,8%) 10 (31,3%) 28 (87,5%) 4 (12,5%) 

Tamanho (n=68)       
< 3 12 (60%) 8 (40%) 

0,925 
20 (100%) 0 (0%) 

0,192 entre 3 - 5 12 (63,3%) 7 (36,8%) 16 (84,2%) 3 (15,8%) 
> 5 19 (65,5%) 10 (34,5%) 25 (86,2%) 4 (13,8%) 

Localização (n=49)       
1º e 2º 5 (71,4%) 2 (28,6%) 

0,854 

7 (100%) 0 (0%) 

0,651 3º 5 (55,6%) 4 (44,4%) 9 (100%) 0 (0%) 
4º e 5º 16 (66,7%) 8 (33,3%) 22 (91,7%) 2 (8,3%) 
múltipla 5 (55,6%) 4 (44,4%) 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

Contraceção (n=36)       
Ausente 20 (66,7%) 10 (33,3%) 0,126 26 (86,7%) 4 (13,3%) 0,343 Presente 2 (33,3%) 4 (66,7%) 6 (100%) 0 (0%) 

Ovariohisterectomia (n=46)       
Ausente 23 (59,9%) 16 (41,0%) 0,534 34 (87,2%) 5 (12,8%) 0,316 Presente 5 (71,4%) 2 (28,6%) 7 (100%) 0 (0%) 
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Quadro 16 – Relação entre a expressão do TGFβRII e as variáveis histopatológicas. 

 

 

5.4.  Estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica do TGFβRI com a 

expressão imuno-histoquímica do TGFβRII 

A comparação da expressão imunohistoquímica do TGFβRI com a do TGFβRII não 

revelou resultados estatisticamente significativos. Pode observar-se que tanto em neoplasias 

benignas como em carcinomas invasores a baixas expressões quer estromais quer epiteliais de 

TGFβRI correspondem na maior parte dos casos baixas expressões de TGFβRII. Observou-se 

ainda que, na maioria das neoplasias benignas, casos de alta expressão do estroma de TGFβRI 

correspondem a casos de elevada expressão estromal de TGFβRII (n=4; 66,7%).  

Estes dados revelam a predominância dos casos de baixa expressão estromal e epitelial de 

TGFβRI e TGFβRI e podem ser observados no Quadro 17. 

 

 

  Expressão epitelial 
p 

Expressão estromal 
p 

Parâmetros Baixo  
n(%) 

Alto  
n (%) 

Baixo  
n(%) 

Alto  
n (%) 

Tipo histológico (n=75)       
Carcinoma anaplásico 3 (100%) 0 (0%) 

0,451 

3 (100%) 0 (0%) 

0,027 

Carcinoma complexo 14 (66,7%) 7 (33,3%) 21 (100%) 0 (0%) 
Carcinoma em AC 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 0 (0%) 
Carcinoma em TMB 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%) 0 (0%) 
Carcinoma sólido 10 (66,7%) 5 (33,3%) 15 (100%) 0 (0%) 
Carcinoma tubulopapilar 14 (66,7%) 7 (33,3%) 16 (76,2%) 5 (23,8%) 
Carcinossarcoma 2 (33,3%) 4 (66,7%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 

Ulceração cutânea (n=71)      
Ausente 38 (63,3%) 22 (36,7%) 0,581 55 (91,7%) 5 (8,3%) 0,314 Presente 6 (54,5%) 5 (45,5%) 9 (81,8%) 2 (18,2%) 

Infiltrado Inflamatório (n=72)      
Fraco/Ausente 4 (100%) 0 (0%) 

0,226 
4 (100%) 0 (0%) 

0,157 Moderado 20 (64,5%) 11 (35,5%) 30 (96,8%) 1 (3,2%) 
Forte 21 (56,7%) 16 (43,2%) 31 (83,8%) 6 (16,2%) 

Invasão vascular (n=75)       
Ausente 18 (50%) 18 (50%) 0,029 36 (100%) 0 (0%) 0,008 Presente 29 (74,4%) 10 (25,6%) 32 (82,1%) 7 (17,9%) 

Metástase ganglionar (n=38)      
Ausente 5 (41,7%) 7 (58,3%) 0,062 12 (100%) 0 (0%) 0,070 Presente 19 (73,1%) 7 (26,9%) 20 (76,9%) 6 (23,1%) 

Grau histológico (n=75)       
Grau I 8 (44,4%) 10 (55,6%) 

0,181 
17 (94,4%) 1 (5,6%) 

0,325 Grau II 16 (66,7%) 8 (33,3%) 20 (83,3%) 4 (16,7%) 
Grau III 23 (69,7%) 10 (30,3%) 31 (93,9%) 2 (6,1%) 
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Quadro 17 – Estudo comparativo entre a expressão epitelial e estromal de TGFβRI e TGFβRI em neoplasias 
benignas e carcinomas invasores. 

RI\RII 
Expressão epitelial 

p 
Expressão estromal 

p Baixa 
expressão 

Alta 
expressão 

Baixa 
expressão 

Alta 
expressão 

Neoplasias benignas (n=12)  
Baixa expressão 10 (90,9%) 1 (9,1%) 0,753 3 (50%) 3 (50%) 0,558 Alta expressão 1 (100%) 0 (0%) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 

Carcinomas invasores (n=72)  
Baixa expressão 25 (69,4%) 11 (30,6%) 0,224 50 (92,6%) 4 (7,4%) 0,251 Alta expressão 20 (55,6%) 16 (44,4%) 15 (83,3%) 3 (16,7%) 

 

 

5.5.  Avaliação e estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica do TGFβRI e 

TGFβRII nas glândulas mamárias adjacentes às neoplasias 

A expressão do TGFβRI nas glândulas adjacentes (GA) às neoplasias benignas foi 

avaliada em 12 amostras (um adenoma basalóide, 10 adenomas complexos e um papiloma 

intraductal). A GA do adenoma basalóide marcou menos de 25% das células epiteliais com 

intensidade fraca, revelando score de baixa expressão epitelial. A GA dos adenomas 

complexos distribuíram-se de forma mais ou menos uniforme pelas 3 categorias superiores de 

extensão (n=3; 30% em cada) com apenas uma amostra a marcar menos de 25% das células 

epiteliais. A maioria marcou de forma moderada (n=5; 50%), o que culminou num score de 

expressão maioritariamente baixo (n=7; 70%). A GA do papiloma intraductal marcou entre 51 

a 75% das células epiteliais, de forma moderada, apresentando um score de baixa expressão. 

Quanto ao estroma, a maioria das amostras de GA marcou mais de 75% das células com 

apenas a GA de um adenoma complexo a marcar entre 51 e 75% das células estromais. A 

intensidade de marcação foi moderada para a GA do adenoma basalóide, fraca para a do 

papiloma intraductal e equitativamente distribuída entre fraca e moderada para as GA dos 

adenomas complexos (n=5; 50%). O score estromal foi, portanto, de alta expressão para a GA 

do adenoma basalóide e metade das GA dos adenomas complexos (n=5; 50%) e de baixa 

expressão para a GA do papiloma intraductal e metade das GA dos adenomas complexos. 

No Quadro 18 podem ser consultados os dados relativos à expressão de TGFβRI em GA 

de neoplasias benignas. 
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Quadro 18 – Expressão imuno-histoquimica de TGFβRI na GA a neoplasias benignas. 

TGFβRI 
Adenoma 
basalóide 

Adenoma 
complexo 

Papiloma 
intraductal 

Epitélio 
 Extensão 

< 25 % 1 (100%) 1 (10%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 
51 - 75 % 0 (0%) 3 (30%) 1 (100%) 
> 75 % 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 

Intensidade  
Fraca 1 (100%) 2 (20%) 0 (0%) 
Moderada 0 (0%) 5 (50%) 1 (100%) 
Forte 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 

Score final  
Baixa expressão 1 (100%) 7 (70%) 1 (100%) 
Alta expressão 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 

Estroma  Extensão 
< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (100%) 9 (90%) 1 (100%) 

Intensidade  
Fraca 0 (0%) 5 (50%) 1 (100%) 
Moderada 1 (100%) 5 (50%) 0 (0%) 
Forte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final  
Baixa expressão 0 (0%) 5 (50%) 1 (100%) 
Alta expressão 1 (100%) 5 (50%) 0 (0%) 

 

 

Foi possível avaliar a expressão de TGFβRII em 14 amostras de neoplasias benignas (um 

adenoma basalóide, onze adenomas complexos, um papiloma intraductal e um TMB). 

No caso da extensão epitelial, a maioria das amostras de GA dos AC (n=10; 90,9%) e do 

papiloma intraductal marcaram mais de 75% das células e as GA do adenoma basalóide e do 

TMB marcaram entre 51 e 75% das células; quanto à intensidade da marcação epitelial, a 

maioria das amostras marcou de forma forte com apenas a GA do adenoma basalóide, do 

papiloma intraductal e uma do adenoma complexo (n=1; 9,1%) a marcar de forma moderada. 

Assim, apenas as GA dos adenomas complexos demonstraram um score de alta expressão 

epitelial de TGFβRII (n=9; 81,8%). 

Quanto ao estroma, pode observar-se o predomínio das amostras de expressão inferior a 

50% das células estromais, com apenas duas GA de AC a marcar entre 51 a 75% das células 

(18,2%) e uma a marcar mais de 75% (9,1%). Em termos de intensidade, nenhuma amostra 

marcou de forma forte e apenas uma minoria das GA dos AC marcou de forma moderada 

(n=2; 18,2%), de modo que o score estromal foi na sua totalidade de baixa expressão de 
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TGFβRII. Os dados relativos à expressão de TGFβRII em GA de neoplasias benignas podem 

ser observados no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Expressão imunohistoquimica do TGFβRII em GA de neoplasias benignas. 

TGFβRII 
Adenoma 
basaloide 

Adenoma 
complexo 

Papiloma 
intraductal TMB 

Epitélio 
 Extensão 

< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
25 - 50 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 - 75 % 1 (100%) 1 (9,1%) 0 (0%) 1 (100%) 
> 75 % 0 (0%) 10 (90,9%) 1 (100%) 0 (0%) 

Intensidade  
Fraca 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Moderada 1 (100%) 1 (9,1%) 1 (100%) 0 (0%) 
Forte 0 (0%) 10 (90,9%) 0 (0%) 1 (100%) 

Score final  
Baixa expressão 1 (100%) 2 (18,2%) 1 (100%) 1 (100%) 
Alta expressão 0 (0%) 9 (81,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Estroma  Extensão 
< 25 % 1 (100%) 4 (36,4%) 0 (0%) 1 (100%) 
25 - 50 % 0 (0%) 4 (36,4%) 1 (100%) 0 (0%) 
51 - 75 % 0 (0%) 2 (18,2%) 0 (0%) 0 (0%) 
> 75 % 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Intensidade  
Fraca 1 (100%) 9 (81,8%) 1 (100%) 1 (100%) 
Moderada 0 (0%) 2 (18,2%) 0 (0%) 0 (0%) 
Forte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final  
Baixa expressão 1 (100%) 11 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 
Alta expressão 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

A imunomarcação do TGFβRI foi avaliada em 53 amostras de GA a neoplasias malignas, 

sendo que a extensão da marcação epitelial foi entre 51 e 75% para a maioria dos carcinomas 

complexos (n=10; 55,6%) e carcinomas sólidos (n=6; 66,7%), e superior a 75% para a 

maioria dos carcinomas in situ (n=5; 83,3%); embora haja amostras em todas as categorias de 

extensão, pode observar-se uma tendência para as amostras marcarem mais de 50% das 

células (Figura 2.f). Quanto à intensidade, apenas as GA dos carcinomas in situ marcaram 

maioritariamente de forma forte (n=3; 50%); as dos carcinomas complexos (n=9; 50%) e do 

carcinossarcoma (n=1; 100%) marcaram maioritariamente de modo moderado e as restantes 

marcaram na sua maioria de forma fraca. O score epitelial final foi de baixa expressão para a 

maioria das amostras de todos os tipos neoplásicos com a exceção do carcinoma in situ, em 
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que metade demonstrou baixa expressão (n=3; 50%) e metade alta expressão (n=3; 50%) e o 

carcinossarcoma, que revelou alta expressão de TGFβRI (n=1; 100%). 

No estroma apenas as GA do carcinoma complexo revelaram uma extensão na maioria 

das amostras entre 51 e 75% das células tendo as restantes demonstrado ou uma maioria de 

amostras a marcar mais de 75% das células ou estando equitativamente divididas entre 51 e 

75% e mais de 75% de marcação. A intensidade foi maioritariamente fraca para as GA dos 

carcinomas em TMB (n=2; 100%), carcinomas sólidos (n=4; 44,4%) e carcinomas 

tubulopapilares (n=6; 60%) e moderada para os restantes tipos histológicos. O score estromal 

foi de baixa expressão para as GA da maioria das amostras de carcinoma complexo (n=12; 

66,7%), carcinoma em TMB (n=2; 100%) e carcinoma tubulopapilar (n=7;70%) e de alta 

expressão para a maioria dos restantes tipos histológicos, com a exceção do carcinoma 

anaplásico que apresentou uma amostra de baixa expressão (50%) e uma de alta expressão 

(50%). Os dados da avaliação imuno-histoquímica do TGFβRI em GA a neoplasias malignas 

podem ser consultados no Quadro 20. 

 
A avaliação da imunomarcação do TGFβRII nas GA às neoplasias malignas foi possível 

em 56 amostras e revelou que a maioria das amostras, com a exceção do carcinossarcoma 

(uma amostra entre 51 e 75% de células marcadas e outra com mais de 75%), marcou mais de 

75% das células epiteliais das GA, sobretudo das células basais/mioepiteliais (Figura 2.l). 

Quanto à intensidade, a maioria das amostras dos vários tipos histológicos marcou de forma 

moderada, com a exceção daquelas pertencentes a carcinomas em TMB que marcaram todas 

de forma forte (n=3; 100%) e carcinossarcomas que marcaram equitativamente entre 

moderado (n=1; 50%) e forte (n=1; 50%). Quanto ao score, a maioria das amostras 

demonstrou baixa expressão epitelial de TGFβRII (n=39; 69,6%) o que se refletiu por quase 

todos os tipos histológicos com exceção do carcinoma em TMB e do carcinoma in situ, em 

que a maioria das amostras apresentou alta expressão epitelial (n=2; 66,7% e n=5;71,4%, 

respetivamente) e do carcinossarcoma em que uma amostra (50%) demonstrou baixa 

expressão epitelial e a outra alta expressão de TGFβRII. 
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Quadro 20 – Expressão imuno-histoquimica do TGFβRI em GA de neoplasias malignas. 
TGFβRI C 

anaplásico 
C 

complexo C em AC C em 
TMB C in situ C sólido C 

tubulopapilar 
Carcinos
sarcoma 

Epitélio         
Extensão         

< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 
25 – 50 % 0 (0%) 2 (11,1%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (16,7%) 3 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 – 75 % 1 (50%) 10 (55,6%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (66,7%) 4 (40%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (50%) 6 (33,3%) 2 (40%) 1 (50%) 5 (83,3%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (100%) 

Intensidade         
Fraca 2 (100%) 6 (33,3%) 4 (80%) 2 (100%) 2 (33,3%) 5 (55,6%) 6 (60%) 0 (0%) 
Moderada 0 (0%) 9 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16,7%) 3 (33,3%) 4 (40%) 1 (100%) 
Forte 0 (0%) 3 (16,7%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final         
Baixa expressão 2 (100%) 11 (61,1%) 4 (80%) 2 (100%) 3 (50%) 8 (88,9%) 7 (70%) 0 (0%) 
Alta expressão 0 (0%) 7 (38,9%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (11,1%) 3 (30%) 1 (100%) 

Estroma         
Extensão         

< 25 % 0 (0%) 1 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 
25 – 50 % 0 (0%) 4 (22,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (22,2%) 1 (10%) 0 (0%) 
51 – 75 % 1 (50%) 7 (38,9%) 1 (20%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (22,2%) 1 (10%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (50%) 6 (33,3%) 4 (80%) 1 (50%) 6 (100%) 5 (55,6%) 6 (60%) 1 (100%) 

Intensidade         
Fraca 0 (0%) 7 (38,9%) 1 (20%) 2 (100%) 2 (33,3%) 4 (44,4%) 6 (60%) 0 (0%) 
Moderada 2 (100%) 10 (55,6) 4 (80%) 0 (0%) 4 (66,7%) 2 (22,2%) 4 (40%) 1 (100%) 
Forte 0 (0%) 1 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final         
Baixa expressão 1 (50%) 12 (66,7%) 2 (40%) 2 (100%) 2 (33,3%) 4 (44,4%) 7 (70%) 0 (0%) 
Alta expressão 1 (50%) 6 (33,3%) 3 (60%) 0 (0%) 4 (66,7%) 5 (55,6%) 3 (30%) 1 (100%) 

 
 
 

No estroma das glândulas adjacentes, a extensão foi superior a 75% para a maioria das 

amostras, no conjunto global e dentro de cada grupo histológico, mas a intensidade foi menos 

linear, com a maioria das amostras a marcar de forma fraca (n=37; 66,1%), mas sem que isso 

reflita a realidade de todos os tipos histológicos. Quanto ao score, a maioria das amostras de 

todos os tipos histológicos demonstrou baixa expressão estromal de TGFβRII, com apenas 

uma amostra de carcinoma em AC (33,3%) e uma de carcinoma in situ (14,4%) a 

demonstrarem altas expressões de TGFβRII nas células estromais das GA. Os dados relativos 

à imunomarcação epitelial e estromal do TGFβRII nas glândulas adjacentes a neoplasias 

malignas podem ser observados no Quadro 21. 

Nas GA das neoplasias benignas não se verificou nenhuma diferença estatisticamente 

significativa; aliás, na expressão estromal, devido à ausência de casos de alta expressão de 

TGFβRII não foi possível efetuar a análise estatística. No que diz respeito às GA dos 

carcinomas invasores, também não foram encontradas diferenças significativas entre a 

expressão do TGFβRI e TGFβRII. 
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Os dados do estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica no epitélio e estroma 

do TGFβRI e TGFβRII em glândulas adjacentes a neoplasias benignas e malignas podem ser 

consultados no Quadro 22.  

 Quadro 21 – Expressão imuno-histoquímica do TGFβRII em GA de neoplasias malignas. 

 

Quadro 22 – Estudo comparativo da expressão imuno-histoquimica do TGFβRI e TGFβRI em GA a neoplasias 
benignas e malignas. 

RI/RII 
Expressão epitelial 

p 
Expressão estromal 

p Baixa 
expressão 

Alta 
expressão 

Baixa 
expressão 

Alta 
expressão 

Neoplasias benignas (n=11)  
Baixa expressão 3 (37,5%) 5 (62,5%) 0,214 5 (100%) 0 (0%) n.a. Alta expressão 0 (0%) 3 (100%) 6 (100%) 0 (0%) 

Neoplasias malignas (n=49) 
Baixa expressão 25 (75,8%) 8 (24,2%) 0,335 28 (100%) 0 (0%) 0,243 Alta expressão 10 (62,5%) 6 (37,5%) 20 (95,2%) 1 (4,8%) 

 
 

TGFβRI C 
anaplásico 

C 
complexo C em AC C em 

TMB C in situ C sólido C 
tubulopapilar 

Carcinos
sarcoma 

Epitélio         
Extensão         

< 25 % 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%) 0 (0%) 
25 – 50 % 0 (0%) 2 (11,1%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (16,7%) 3 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 
51 – 75 % 1 (50%) 10 (55,6%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (66,7%) 4 (40%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (50%) 6 (33,3%) 2 (40%) 1 (50%) 5 (83,3%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (100%) 

Intensidade         
Fraca 2 (100%) 6 (33,3%) 4 (80%) 2 (100%) 2 (33,3%) 5 (55,6%) 6 (60%) 0 (0%) 
Moderada 0 (0%) 9 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (16,7%) 3 (33,3%) 4 (40%) 1 (100%) 
Forte 0 (0%) 3 (16,7%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final         
Baixa expressão 2 (100%) 11 (61,1%) 4 (80%) 2 (100%) 3 (50%) 8 (88,9%) 7 (70%) 0 (0%) 
Alta expressão 0 (0%) 7 (38,9%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (11,1%) 3 (30%) 1 (100%) 

Estroma         
Extensão         

< 25 % 0 (0%) 1 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 0 (0%) 
25 – 50 % 0 (0%) 4 (22,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (22,2%) 1 (10%) 0 (0%) 
51 – 75 % 1 (50%) 7 (38,9%) 1 (20%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (22,2%) 1 (10%) 0 (0%) 
> 75 % 1 (50%) 6 (33,3%) 4 (80%) 1 (50%) 6 (100%) 5 (55,6%) 6 (60%) 1 (100%) 

Intensidade         
Fraca 0 (0%) 7 (38,9%) 1 (20%) 2 (100%) 2 (33,3%) 4 (44,4%) 6 (60%) 0 (0%) 
Moderada 2 (100%) 10 (55,6) 4 (80%) 0 (0%) 4 (66,7%) 2 (22,2%) 4 (40%) 1 (100%) 
Forte 0 (0%) 1 (5,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

Score final         
Baixa expressão 1 (50%) 12 (66,7%) 2 (40%) 2 (100%) 2 (33,3%) 4 (44,4%) 7 (70%) 0 (0%) 
Alta expressão 1 (50%) 6 (33,3%) 3 (60%) 0 (0%) 4 (66,7%) 5 (55,6%) 3 (30%) 1 (100%) 
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a  g 

b  h 

c  i 
Figura 2. Expressão imuno-histoquímica do TGFβRI e TGFβRII em tecidos mamários caninos: a, glândula 

mamária normal caracterizada por alta expressão de TGFβRI nos componentes epitelial e estromal; b, 

hiperplasia ductal com fraca positividade de TGFβRI a nível epitelial e estromal; c, adenoma complexo, com 

elevada positividade para o TGFβRI nas células epiteliais e mioepiteliais; g, glândula mamária normal 

caracterizada por alta expressão epitelial do TGFβRII, especialmente nas células basais/mioepiteliais, e fraca 

expressão no estroma; h, hiperplasia ductal caracterizada por alta expressão epitelial e fraca expressão no 

estroma do TGFβRII; i, adenoma complexo, com alta expressão de TGFβRII nas células epiteliais e 

mioepiteliais. 
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d  j  

e  k 

f  l 
Figura 2. Expressão imunohistoquímica do TGFβRI e TGFβRII em tecidos mamários caninos (cont.): d, 

carcinoma tubulopapilar caracterizado por alta expressão epitelial, associada a fraca positividade estromal do 

TGFβRI; e, carcinoma sólido com elevada expressão epitelial do TGFβRI a nível nuclear e fraca expressão 

estromal; f, glândula adjacente a carcinoma com alta expressão de TGFβRI, ao nível do citoplasma/núcleo das 

células epiteliais; j, carcinoma tubulopapilar caracterizado por alta expressão epitelial do TGFβRII, 

especialmente nas células basais/mioepiteliais; k, carcinoma sólido com expressão epitelial do TGFβRII a nível 

nuclear e fraca expressão estromal; l, glândula adjacente a carcinoma com expressão nuclear de TGFβRII 

sobretudo nas células basais/mioepiteliais. 
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6.   Discussão 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), os tumores de mama afetam 

anualmente cerca de um milhão e meio de mulheres a nível global, tendo falecido em 2015, 

na sequência de tumores de mama, aproximadamente cerca de 570000 (em Portugal, no ano 

2014, os tumores de mama registaram 16,9% das 10600 mortes atribuídas a neoplasias, tendo 

surgido 6088 novos casos) (WHO, 2017; 2014). 

Em Medicina Veterinária, e mais especificamente no que toca à cadela, os tumores da 

glândula mamária são as neoplasias mais frequentemente diagnosticadas, representando 

70,5% de todos os registos neoplásicos, com cerca de 50% a apresentarem neoplasias de 

características malignas (Merlo et al., 2008; Salas et al., 2015). 

Neste estudo, para além de avaliarmos a expressão dos recetores I e II do TGFβ, 

avaliaram-se também algumas características clínicas e histopatológicas das neoplasias 

mamárias caninas. A maioria das amostras provinha de animais com idade superior ou igual a 

10 anos (n=51; 52,6%), num grupo com idades entre os 4 e os 16 anos de idade, o que de 

facto está de acordo com a bibliografia consultada, que aponta para cadelas entre os 8 e os 11 

anos como tendo maior incidência de neoplasias mamárias (Elkasapy, 2015; Salas et al., 

2015; Sorenmo et al., 2011). Os tumores de mama podem advir a um animal de qualquer 

raça; no entanto, a bibliografia refere que animais de raças puras são mais frequentemente 

assolados com esta patologia, e dentro destes anunciam-se um rol de raças mais predispostas 

do que outras, como é o caso do English Springer Spaniel, Cocker Spaniel, Setter Inglês, 

Pointer, Dachshund, Galgo Afegão, Pastor Alemão, Caniche, Bichon Maltês, Épagneul 

Bretão, Chihuahua, Beagle, Yorkshire Terrier, e Bichon Frisé (Salas et al., 2015; Sorenmo et 

al., 2011b). Neste estudo, verificou-se que a maioria das amostras provinha de animais de 

raça pura (n=63; 61,8%), destacando-se dentre estas aqueles de raça Caniche (n=14; 13,7%) e 

os de raça Cocker Spaniel (n=10; 9,8%), indo ao encontro do encontrado na bibliografia. No 

entanto, observou-se uma percentagem considerável de animais sem raça determinada, o que 

está provavelmente relacionado com o facto de em Portugal existirem em número elevado.  

O papel carcinogénico nestas neoplasias é atribuído em grande parte à influência 

prejudicial das hormonas sexuais femininas nos tecidos mamários, papel suportado pela 

redução da incidência em fêmeas ovariohisterectomizadas numa fase precoce da vida (antes 

dos 2,5 anos de idade), e pelo aumento drástico da incidência em fêmeas que passaram por 

protocolos farmacológicos anticoncecionais (Perez Alenza et al., 2000; Sorenmo et al., 2011; 
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Sorenmo et al., 2013). Neste estudo não se incluíram os recetores hormonais, no entanto, 

podemos observar que a maioria das cadelas, das 61 em que se obteve informação, não 

tinham sido esterilizadas (n=50; 82%). Quanto à contraceção, dos 40 casos com informação, a 

apenas 10 (20%) foram administrados contracetivos; este número contraditório, poderá dever-

se à reduzida adesão a este tipo de solução anticoncecional. 

Fisiologicamente, o TGFβ é amplamente reconhecido na supressão tumoral, uma vez que 

influencia negativamente a proliferação celular. Contudo, a sua presença no microambiente 

tumoral está frequentemente associada à progressão do tumor, incentivando a proliferação, 

migração e invasão celular, EMT e metastização. Nas neoplasias, o TGFβ é descrito como 

tendo origem nas células-T reguladoras e células do estroma do tumor, afetando a imunidade 

tumoral, a sensibilidade das células-T citotóxicas e interagindo com fatores de crescimento, 

citocinas e quimiocinas, promovendo assim a EMT, com perda de marcadores epiteliais e 

favorecendo a acumulação de características mesenquimatosas. Quanto às vias de sinalização, 

foram encontradas, em várias neoplasias humanas, mutações frequentes nos genes associados 

ao TGFβRII bem como no Smad 4 (Jensen-Jarolim et al., 2015). 

Vários estudos demonstraram que os componentes da via de sinalização do TGFβ, como 

o TGFβRI e o TGFβRII, podem encontrar-se desregulados em situações neoplásicas, estando 

frequentemente associada aos tumores de mama da mulher uma regulação negativa do 

TGFβRII, e a diminuição/ausência da sua expressão, ou inativação do mesmo recetor ao 

aumento da capacidade de invasão de lesões cancerígenas pré-malignas (Wei et al., 2015; 

Zarzynska, 2014). No entanto, esta relação nem sempre foi encontrada; muito pelo contrário, 

alguns estudos encontraram expressão aumentada de TGFβRII associada a uma pior 

sobrevivência, maior predisposição para a ocorrência de metástases nos gânglios linfáticos e 

progressão do estadiamento clínico (Gao et al., 2015; Hachim et al., 2016). 

Os tumores de mama de cadela, têm em comum com o cancro da mama da mulher uma 

série de fatores de risco, algumas características clinicopatológicas, epidemiológicas e 

genéticas. Isto combinado com a sua alta representatividade, faz do tumor de mama da cadela 

um modelo de estudo interessante para o cancro da mama da mulher (Queiroga et al., 2011; 

Vascellari et al., 2016). Assim, podemos desde já afirmar que o aprofundamento do 

conhecimento relativo às neoplasias mamárias de cadela é fundamental e pode influenciar não 

só a oncologia veterinária como a humana. 
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Até à data não temos conhecimento de nenhum estudo em tumores de mama de cadela 

que avaliem a expressão, imuno-histoquímica ou outra, dos recetores I e II no epitélio e 

estroma; nesse sentido, comparamos os resultados com bibliografia proveniente de estudos da 

expressão destes recetores em tumores de mama na mulher. 

Neste estudo, a imunoexpressão epitelial de TGFβRI das neoplasias benignas foi variável 

com aproximadamente metade (53,8%) das amostras a apresentar baixa expressão de 

TGFβRI, e as restantes (46,2%) alta expressão; já no estroma as diferenças foram bastante 

marcadas, com 92,3% das amostras a apresentar baixa expressão. Os carcinomas invasores 

apresentaram uma distribuição semelhante, com metade a apresentar baixa expressão e 

metade alta expressão epitelial; quanto ao estroma, 3 em cada 4 (75%) apresentou baixa 

expressão. As amostras não neoplásicas (glândula normal e hiperplásica) apresentaram uma 

marcação epitelial idêntica, quando avaliadas em conjunto; no entanto, no estroma, todas as 

glândulas normais e a maioria (57,1%) das hiperplasias apresentaram alta expressão de 

TGFβRI. Estas diferenças estatisticamente significativas (p<0,0001) entre a expressão 

estromal de TGFβRI e os diferentes grupos histológicos, parecem indicar uma diminuição da 

expressão do recetor I nas neoplasias em relação aos tecidos normais. A bibliografia apresenta 

resultados contraditórios nas neoplasias de mama da mulher, com os tecidos neoplásicos a 

apresentarem expressões mais elevadas do que os tecidos não neoplásicos (Buck et al., 2004). 

É de notar que a bibliografia em geral não separa a expressão epitelial da expressão estromal, 

tornando mais complexa esta comparação. 

Quando se comparou a expressão do TGFβRI com os parâmetros clínicos, nenhum destes 

apresentou um resultado estatisticamente significativo; no entanto, a expressão epitelial e o 

tamanho e localização apresentaram valores aproximados à significância estatística (p=0,106 

e p=0,054 respetivamente). Curiosamente, tumores maiores que 5 cm demonstraram maior 

percentagem de baixa expressão (60,7%) do que aqueles entre 3 e 5 cm, e os menores que 3 

cm demonstraram maior percentagem de amostras de alta expressão epitelial (70%). Quanto à 

localização, os resultados demonstraram que 85,7% das amostras provenientes do primeiro e 

segundo pares mamários apresentavam alta expressão epitelial de TGFβRI, valor que diminui 

para as amostras provenientes do terceiro par (55,6%) e para as do quarto e quinto par 

(36,4%), atingindo o seu valor mínimo para as neoplasias de localização múltipla, em que 

77,8% apresentaram baixa expressão. Infelizmente não são conhecidos estudos com dados 

comparáveis para que se possam tirar conclusões fidedignas sobre estes resultados. 
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Dos parâmetros histopatológicos, apenas a comparação da expressão estromal com o grau 

histológico apresentou resultados estatisticamente significativos. A maioria das amostras 

apresentou baixa expressão de TGFβRI; no entanto, o Grau II apresentou uma percentagem 

de casos de alta expressão considerável (41,7%) seguindo-se o Grau III (23,3%) e o Grau I 

(5,5%) com menor representatividade de casos de alta expressão. A comparação da expressão 

epitelial com o grau histológico apresentou resultados muito próximos da significância 

estatística, com uma distribuição de casos similar à expressão do estroma, mas com diferenças 

menos marcadas entre grupos. De todos os outros parâmetros, apenas a comparação da 

expressão estromal de TGFβRI com a ocorrência de metástase ganglionar e com o infiltrado 

inflamatório apresentaram valores próximos da significância, tendo no primeiro caso a grande 

maioria dos casos sem metástase ganglionar apresentado baixa expressão de TGFβRI 

(90,9%), enquanto que nos casos com metástase a distribuição foi mais equilibrada (baixa 

expressão - 58,3%; alta expressão – 41,7%). Estes dados são de difícil comparação, primeiro 

quanto ao grau histológico, não existe uma relação direta entre o estadiamento e a expressão; 

a metástase ganglionar, embora exista uma clara associação entre a ausência de metástase e a 

baixa expressão estromal de TGFβRI, nos casos de presença de metástase também existe uma 

maioria de casos de baixa expressão, embora bastante menor que na ausência de metástase 

(58,3%). Ou seja, nos carcinomas metastáticos, existe um aumento da expressão deste 

marcador relativamente aos não metastáticos. No infiltrado inflamatório verificou-se que 

quanto maior foi a sua presença, mais casos de alta expressão estromal se verificaram, sem 

que em algum momento estes casos de alta expressão representem a maioria dos casos.  

Na mulher, a bibliografia existente refere muitas vezes que associadas a neoplasias 

mamárias de carácter altamente invasivo se encontram mutações genéticas no gene do 

TGFβRI, e que estas podem ter um impacto altamente negativo na sinalização do TGFβ 

(Chen et al., 1998; Jensen-Jarolim et al., 2015). Quanto à expressão imuno-histoquimica, 

encontraram-se evidências de que um aumento da expressão do TGFβRI estivesse 

ligeiramente relacionado com um pior prognóstico, tendo sido encontrada uma relação entre a 

sua expressão e neoplasias de tamanho superior a 2 cm e com envolvimento do linfonodo 

regional (Buck et al., 2004). Consideramos, portanto, importante a avaliação destes recetores 

em termos de prognóstico na mama da cadela. 

A avaliação do TGFβRII, nomeadamente o estudo comparativo da expressão de TGFβRII 

com os diferentes grupos histológicos, não apresentou qualquer diferença estatisticamente 



Discussão 

 
61 

significativa, quer no epitélio (onde as amostras não evidenciaram nenhum padrão 

preferencial de distribuição), quer no estroma (onde 94 casos dos 102 analisados 

apresentaram baixa expressão, com apenas um caso de neoplasia benigna e 7 de neoplasias 

malignas a apresentar alta expressão). Igualmente, quando se comparou a expressão de 

TGFβRII com os parâmetros clínicos, não se obtiveram diferenças estatisticamente 

significativas, nem valores próximos da significância; já na comparação com os parâmetros 

histológicos encontraram-se algumas diferenças significativas e resultados muito próximos da 

significância. 

Relativamente à expressão epitelial, a invasão vascular apresentou um resultado 

estatisticamente significativo (p=0,029), com as amostras sem invasão vascular a 

distribuírem-se uniformemente entre alta e baixa expressão e aquelas com presença de 

invasão vascular a apresentar uma maioria de baixa expressão (74,4%). Ainda no epitélio, 

quando comparados os resultados da expressão com a presença ou ausência de metástase 

ganglionar, obteve-se um valor próximo da significância estatística, evidenciado pela maioria 

de casos de baixa expressão de TGFβRII em amostras que haviam metastizado (73,1%), 

quando em contrapartida as amostras não metastizadas apresentaram uma maioria de elevada 

expressão (58,3%). No estroma, o tipo histológico das neoplasias invasoras comparado com a 

expressão de TGFβRII apresenta uma distribuição curiosa: apenas os carcinomas 

tubulopapilares e os carcinossarcomas apresentaram amostras de alta expressão estromal, com 

100% das amostras de outros tipos de carcinomas invasores a apresentarem baixa expressão. 

Estas diferenças na distribuição das amostras foram suficientes para que o valor de p se 

apresentasse na faixa do estatisticamente significativo (p=0,027). À semelhança do epitélio, 

também no estroma a comparação entre a sua expressão e a invasão vascular apresentou 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,008) e valores muito aproximados quanto à 

metástase ganglionar (p=0,070). No caso da invasão vascular, todos os casos com ausência 

deste parâmetro apresentaram baixa expressão de TGFβRII, e 17,9% dos 39 casos em que se 

verificou invasão apresentaram alta expressão. Já quanto à metastização ganglionar, todos os 

casos em que não havia ocorrido metástase ganglionar apresentaram baixa expressão, ao 

passo que 23,1% dos casos em que a metastização já estava presente apresentaram alta 

expressão. Estes resultados estão de acordo com alguns resultados da expressão de TGFβRII 

em tumores de mama da mulher: embora se caracterize geralmente por “downregulation”, 

parece existir uma relação entre a sua sobre-expressão e várias características de 

agressividade e malignidade, como a metastização ganglionar (Barlow et al., 2003; Gao et al., 
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2015; Hachim et al., 2016). No entanto, esta relação não é consensual na literatura, o que só 

vem afirmar ainda mais o carácter contexto-específico e a dupla função (promotor e supressor 

tumoral) da via de sinalização do TGFβ. Estes resultados evidenciam que parece existir uma 

relação entre a diminuição da expressão epitelial de TGFβRII e o carácter invasivo e 

metastásico das neoplasias mamárias caninas; pelo contrário, o aumento da expressão 

estromal de TGFβRII aparece associado a essas mesmas características de malignidade. 

Quando se comparou a expressão imuno-histoquímica do TGFβRI e TGFβRII no epitélio 

e no estroma não se obtiveram resultados estatisticamente significativos; o mesmo aconteceu 

quando se compararam estas expressões nas glândulas adjacentes das amostras.  

Consideramos, no entanto, que em investigações futuras possa ser proveitoso aumentar o 

número de amostras de tecidos sem lesões neoplásicas, para que o tamanho da amostra não 

seja um fator na consideração de resultados estatisticamente significativos. Também 

salientamos que pode ser vantajoso avaliar os resultados dos recetores do TGFβ com os do 

próprio TGFβ, bem como incluir dados sobre o TGFβRIII, e estudar nos tecidos mamários da 

cadela a expressão dos diferentes Smads envolvidos na progressão e regulação da via de 

sinalização do TGFβ. Pode também ser de interesse estudar se a presença/ausência dos 

recetores nos núcleos das células tumorais, tem um papel na progressão tumoral, e até que 

ponto podem estar associados com a duplicidade de funções do TGFβ. 
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7.   Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo contribuir para ampliar a caracterização biopatológica 

das neoplasias mamárias em cadelas, mais especificamente sobre a expressão do TGFβRI e 

TGFβRII em vários tipos histológicos. Salientamos as seguintes conclusões: 

 - Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre a expressão 

epitelial do TGFβRI e os parâmetros clinicopatológicos; 

 - A expressão estromal do TGFβRI está fortemente relacionada com o grupo 

histológico, evidenciado pela menor percentagem de score de alta expressão apresentada 

pelas neoplasias benignas e carcinomas invasores, em contraste com as glândulas 

normais/hiperplásicas; 

 - A expressão estromal do TGFβRI também está associada com o grau histológico dos 

carcinomas invasores, com os carcinomas mais diferenciados (Grau I) a caracterizarem-se por 

menor expressão; 

 – A baixa expressão epitelial e o aumento da expressão estromal do TGFβRII 

encontra-se significativamente associada com a presença de invasão vascular; 

 - A expressão estromal do TGFβRII está associada com o tipo histológico, 

observando-se alta expressão apenas no carcinossarcoma e carcinoma tubulopapilar. 

 - Estas evidências sugerem que a expressão dos recetores do TGFβ pode estar 

envolvida, tanto no epitélio como no estroma, nos fenómenos de progressão tumoral 

comummente associados ao TGFβ, 

 - Estudos adicionais são necessários para avaliar a interação dos recetores com as 

moléculas associadas a esta via de sinalização tanto a jusante como a montante dos recetores, 

para um conhecimento mais aprofundado da sua influência na carcinogénese e para se 

encontrarem possíveis marcadores moleculares de prognóstico que permitam, estimar com 

maior precisão a evolução das neoplasias mamárias. 
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9.   Anexos 

 

Anexo 1 - Tampões e Soluções 

 

PBS 

Na2HPO4.................................. 11,5g 

NaH2PO4.H2O.......................... 2,618g 

NaCl......................................... 5,84g 

Água destilada......................... 1000mL 

 

Tampão Citrato (pH 6.0±0.2) 

A – Ácido cítrico 0,1M 

C6H8O7.H2O.................. 21,01g 

Água destilada............... 1000mL 

B – Citrato de sódio 0,1M 

C6H5O7Na3.2H2O.......... 29,41g 

Água destilada............... 1000mL 

Solução de trabalho (preparar imediatamente antes de usar) 

4,5mL A + 20,5mL B em 250mL de água destilada 

 

H2O2 3% 

100mL de H2O2 30% em 900mL de água destilada 
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