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ANÁLISE CLÍNICA, HISTOPATOLÓGICA E AVALIAÇÃO DOS MARCADORES 
APOPTÓTICOS BAX, BCL-2 E P53 E DAS CITOCINAS IL-6, IL-10, INF-ɣ E TGF-β 

DE NEOPLASIAS MAMÁRIAS BENIGNAS E MALIGNAS EM CADELAS 
 

 
RESUMO 

 
 

Objetivou-se avaliar a expressão e a relação entre marcadores tumorais e 

componentes da resposta imune nos diferentes tipos histopatológicos de neoplasias 

mamárias benignas e malignas em cadelas. Para tanto, foram utilizadas 30 amostras 

provenientes de 23 cadelas com tumores mamários, atendidas na Clínica de 

Pequenos Animais do Hospital Veterinário (HV) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC). Após os atendimentos clínicos as cadelas aptas ao procedimento 

cirúrgico foram encaminhadas para exérese dos nódulos mamários, a partir da qual 

foram obtidas as amostras para avaliação histopatológica e molecular. Após a 

análise microscópica as amostras foram divididas em neoplasias benignas (n=09) 

(adenomas e papilomas) e malignas (carcinomas em tumores mistos e carcinomas 

simples) (n=21). A partir do fragmento destinado à análise molecular foi realizada a 

Reação em Cadeia de Polimerase em Tempo Real quantitativa relativa (RT-qPCR), 

através da qual foram avaliadas as expressões de componentes do sistema imune 

(IL-6, IL-10, INF-ɣ e TGF-β) e dos marcadores tumorais (BAX, BCL-2 e p53). Como 

controle negativo foram utilizadas sete amostras de mamas sem neoplasia. Das 

amostras avaliadas, 70% foram malignas, sendo o carcinoma em tumor misto o mais 

frequente e 52,4% foi graduada no grau I. O infiltrado inflamatório mononuclear 

linfoplasmocitário esteve presente na maioria dos carcinomas. A expressão gênica 

dos marcadores apoptóticos BAX, BCL-2 e p53 foi maior nas neoplasias malignas, 

bem como a expressão das citocinas IL-6 e IL-10. Em relação aos resultados da 

expressão de INF-Ɣ e TGF-β, estes foram de encontro ao esperado, uma vez que os 

carcinomas expressaram mais INF-Ɣ quando comparados aos adenomas, e o grupo 

controle foi o que mais expressou TGF-β em relação aos grupos referentes às 

neoplasias. Embora os resultados de expressão do BCL-2 e p53 sejam corroborados 

por dados da literatura, associando-os a neoplasias mais agressivas, a elevada 

expressão da BAX nos carcinomas foi de encontro a dados previamente descritos. 

As maiores expressões das citocinas IL-6 e IL-10 nos carcinomas foram associadas 
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a neoplasias mais agressivas, com pior prognóstico. Adicionalmente, embora 

estudos em humanos tenham revelado o importante papel das citocinas INF-Ɣ e 

TGF-β no controle e na progressão tumoral, respectivamente, sugere-se a 

realização de mais estudos em animais para que se possa elucidar o real papel 

dessas citocinas na evolução dos tumores mamários. Concluiu-se que a expressão 

molecular dos marcadores BCL-2, p53, IL-6 e IL-10 pode estar associada ao caráter 

da neoplasia, sugerindo seu uso como fator prognóstico em neoplasias mamárias 

caninas. 

 
Palavras-chave: Apoptose. Cadela. Histopatologia. Resposta Imune. Tumor de 

mama. 
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CLINICAL, HISTOPATHOLOGICAL ANALYSIS AND EVALUATION OF 
APOPTOTIC MARKERS BAX, BCL-2 AND P53 AND OF CYTOKINES IL-6, IL-10, 
INF-ɣ AND TGF-β OF BENIGN AND MALIGNANT MAMMARY NEOPLASMS IN 

FEMALE DOGS 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to evaluate the expression and the relationship between 

tumor markers and components of the immune response in the different 

histopathological types of benign and malignant mammary neoplasms in female 

dogs. Thirty samples from 23 female dogs examined at the Small Animals Clinic of 

the Veterinary Hospital (HV) of the State University of Santa Cruz (UESC) with 

mammary tumors were used. After the clinical care, the female dogs able for the 

surgical procedure were sent to excision of the mammary nodes, from which the 

samples were obtained for histopathological and molecular evaluation. After 

microscopic analysis, the samples were divided into benign neoplasms (n = 09) 

(adenomas and papillomas) and malignant (carcinomas in mixed tumors and simple 

carcinomas) (n = 21). The relative quantitative Relative-Real-Time Polymerase Chain 

Reaction (RT-qPCR) was used to evaluate the expression of components of the 

immune system (IL-6, IL-10, INF- ɣ and TGF-β) and tumor markers (BAX, BCL-2 and 

p53). Seven breast samples without neoplasia were used as negative control. Of the 

samples evaluated, 70% were malignant, with carcinoma in mixed tumor being the 

most frequent and 52.4% graduated in grade I. The inflammatory mononuclear 

lymphoplasmacytic infiltrate was present in most carcinomas. The gene expression of 

the apoptotic markers BAX, BCL-2 and p53 was higher in malignant neoplasms, as 

well as the expression of IL-6 and IL-10 cytokines. Regarding the results of the 

expression of INF-Ɣ and TGF-β, these were in agreement with the expected ones, 

since the carcinomas expressed more INF-Ɣ when compared to the adenomas, and 

the control group was the one that most expressed TGF-β in groups. Although the 

expression results of BCL-2 and p53 are corroborated by data from the literature, 

associating them with more aggressive neoplasms, the high expression of BAX in 

carcinomas was against data previously described. The higher IL-6 and IL-10 

cytokines in carcinomas were associated with more aggressive neoplasms, with 
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worse prognosis. In addition, although human studies have revealed the important 

role of INF-Ɣ and TGF-β cytokines in tumor control and progression respectively, 

further animal studies are suggested to elucidate the true role of these cytokines in 

evolution of breast tumors. It was concluded that the molecular expression of BCL-2, 

p53, IL-6 and IL-10 markers may be associated with the character of the neoplasia, 

suggesting its use as a prognostic factor in canine mammary neoplasms. 

 

 

Keywords: Breast tumor. Cell markers. Female dog. Histopathology. Immune 

response.
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1 INTRODUÇÃO 
 
A incidência de neoplasias na espécie canina vem aumentando ao longo dos anos 

e o tumor mamário representa o tipo mais frequente em cadelas (CASSALI et al., 2014). 

Embora a literatura internacional indique que cerca da metade das neoplasias mamárias 

em cadelas seja maligna (LANA et al., 2007), no Brasil, dados revelam índices superiores, 

atingindo mais de 90% dos casos (TORÍBIO et al., 2012). Devido a essa alta incidência e 

agressividade, estudos acerca das neoplasias mamárias são numerosos, fato que 

repercute em novos conhecimentos e mudança de paradigmas sobre esse tema, que 

visam melhorias no diagnóstico, terapia e prognóstico dos pacientes. 

Entretanto, para que haja uma efetiva redução nas consequências clínicas da 

neoplasia e aumento da sobrevida dos animais, diversos entraves devem ser 

ultrapassados. O primeiro deles reside na esfera educacional, em que a carência de 

conhecimento da população a respeito da importância desta patologia ainda se mostra 

como um entrave ao êxito do tratamento e do prognóstico dos cães acometidos. Um fator 

que influencia na gravidade dos casos é a demora em encaminhar o animal para 

atendimento clínico após a observação do nódulo. Este tempo pode interferir na evolução 

das características de malignidade do tumor, uma vez que estudos indicam a 

possibilidade do desenvolvimento carcinomatoso a partir de áreas com características 

inicialmente benignas (CASSALI et al., 2012).  

Adicionalmente, o entendimento sobre a influência hormonal como fator 

predisponente à neoplasia mamária ainda se faz necessário. Percebe-se que, no Brasil, o 

uso de contraceptivos hormonais como método para evitar o estro se sobrepõe à 

castração, a qual reduz o risco do desenvolvimento desta neoplasia. Em contrapartida, 

inúmeros resultados apontam que contraceptivos hormonais elevam o risco de cadelas 

desenvolverem nódulos mamários (LANA et al., 2007; OLIVEIRA et al. 2003; QUEIROGA 

et al., 2005; SCHNEIDER et al., 1969). 

Outra questão de suma importância é o conhecimento técnico dos médicos 

veterinários no que condiz à realização dos procedimentos clínico e cirúrgico adequados, 

assim como o estabelecimento do diagnóstico histopatológico e prognóstico do paciente. 

Para subsidiar tais conhecimentos, pesquisadores vêm buscando novos métodos que 

possam avaliar a agressividade destes tumores. Marcadores tumorais como genes 

supressores de tumor, oncogenes, marcadores de receptores hormonais, de proliferação 

celular e de apoptose são utilizados como ferramenta auxiliar para a análise do 
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prognóstico (EISENBERG; KOIFMAN, 2001; WITHROW, 2007; ZUCCARI et al., 2008). 

Estudos revelam, ainda, que a resposta imune celular também está relacionada com o 

desenvolvimento da neoplasia mamária e pode influenciar tanto na eliminação quanto na 

progressão das células neoplásicas e, consequentemente, no prognóstico do animal 

(JIANG; SHAPIRO, 2014; LIU et al., 2012).  

Na medicina humana, há estudos sobre a relação da resposta imune como 

importante componente para o desenvolvimento e progressão tumoral (JIANG; SHAPIRO, 

2014; LIU et al., 2012; MAHMOUD et al., 2011; TANIGUCH; KARIN, 2014), enquanto na 

medicina veterinária tais dados são menos investigados (CARVALHO et al. 2014). 

Também são escassos os estudos comparando o comportamento biológico dos diferentes 

tipos histopatológicos das neoplasias mamárias em cadelas (ESTRELA-LIMA et al., 2012; 

KLOPFLEISCH; GRUBER, 2009).  

O conhecimento gerado pelas pesquisas contribui para avanços na melhor 

compreensão desta patologia na espécie canina e parte desse conhecimento também é 

válido para as neoplasias mamárias em humanos, uma vez que ambas as espécies 

apresentam genótipo similar nessas neoplasias. Cassali (2013) e Queiroga et al. (2011) 

concluíram que os tumores mamários humanos e os caninos possuem similaridades 

como: características clínicas e histopatológicas, a influência dos níveis hormonais, as 

mutações genéticas e a expressão dos marcadores de proliferação celular. Todos estes 

fatores revelam a importância da realização de estudos que visem melhor compreensão 

dos aspectos relacionados a esta importante enfermidade e que possam minimizar suas 

consequências clínicas. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
 

Avaliar a expressão e a relação entre marcadores tumorais BAX, BCL-2 e p53 e 

componentes da resposta imune (IL-6, IL-10, INF- Ɣ e TGF-β) nos diferentes tipos 

histopatológicos de neoplasias mamárias benignas e malignas em cadelas. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
i) Avaliar os fatores associados ao desenvolvimento de neoplasias mamárias 

benignas e malignas em cadelas; 

ii) Realizar o diagnóstico histopatológico dos nódulos e graduação 

histopatológica das neoplasias mamárias malignas em cadelas; 

iii) Comparar a expressão de marcadores tumorais BAX, BCL-2 e p53 e a 

expressão de componentes da resposta imune ao tumor (IL-6, IL-10, INF- Ɣ 

e TGF-β), de acordo com a classificação histopatológica; 

iv) Investigar se há associação entre a expressão de marcadores tumorais, a 

expressão de componentes da resposta imune ao tumor e a classificação 

histopatológica da neoplasia mamária em cadelas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 Glândula mamária 
 

3.1.1 Anatomia e fisiologia 
 

As glândulas mamárias são estruturas especializadas da pele, originadas a partir 

da invaginação de brotos ectodérmicos para o interior do mesoderma adjacente 

(SORENMO et al., 2011). A maioria das cadelas possui cinco pares de glândulas 

mamárias que, no sentido craniocaudal, podem ser assim especificados: torácicas 

craniais, torácicas caudais, abdominais craniais, abdominais caudais e inguinais (figura 1), 

sendo que os dois últimos pares possuem maior quantidade de parênquima. A despeito 

disso, alguns cães podem apresentar menor número de mamas ou mesmo mamas 

extranumerárias (SILVER, 1966). 

Em relação à drenagem linfática, as mamas torácicas drenam para os linfonodos 

axilares ipsilaterais, enquanto as abdominais e inguinais drenam para os linfonodos 

inguinais superficiais ipsilaterais. Vale ressaltar que as mamas abdominais craniais 

podem drenar tanto para os linfonodos axilares quanto para os inguinais (SORENMO et 

al., 2011). 

 

Figura 1. Ilustração da cadeia mamária em cadelas e sua drenagem linfática. 

 

Fonte: Queiroga, Lopes (2002). 
 
 

 

3.1.2 Histologia 
 

As glândulas mamárias são glândulas sudoríparas modificadas, classificadas como 

túbulo-alveolares compostas. Elas possuem lóbulos, que estão separados por septos de 
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tecido conjuntivo denso, tecido adiposo, vasos sanguíneos e linfáticos (estroma 

interlobular), e ductos (BACHA JR; BACHA, 2003; SORENMO et al., 2011). Cada lóbulo 

origina um ducto excretor (ducto interlobular) que, por sua vez, drena para o ducto 

galactóforo ou lactífero. Os ductos galactóforos estendem-se aos seios lactíferos, que se 

abrem no canal da teta, que, por fim, culminam com a mama, a qual é contínua com a 

pele. Os cães possuem múltiplos seios lactíferos e canais da teta, que se abrem 

separadamente sobre a superfície cutânea (BACHA JR, BACHA, 2003).  

Os ductos são revestidos por células epiteliais, responsáveis pela secreção de 

proteínas e lipídios durante a lactação. Entre as células epiteliais e a lâmina basal há uma 

camada de células mioepiteliais organizadas longitudinalmente, responsáveis pela 

contração dos ductos para expulsão do leite, sob o efeito da ocitocina (SORENMO et al., 

2011). 

 
 3.2 Neoplasia mamária canina 
 

O processo neoplásico consiste na proliferação celular exacerbada, autônoma e 

descontrolada, decorrente de desordens genéticas e epignéticas, que afetam a expressão 

e a função de genes reguladores do crescimento e da sobrevivência celular (KUMAR et 

al., 2013). As neoplasias mamárias são caracterizadas pela proliferação celular anormal a 

partir de qualquer célula que compõe o tecido mamário, quer sejam aquelas que 

compõem os ductos e túbulos, quer sejam as células do parênquima de sustentação 

(CASSALI et al., 2014). A seguir, serão detalhadas as principais características 

epidemiológicas, clínicas e histopatológicas das neoplasias de mama em cadelas, bem 

como os fatores que podem ser utilizados para avaliação do prognóstico e principais 

modalidades de tratamento. 

 

3.2.1 Etiopatogenia 
 

Apesar dos inúmeros estudos já desenvolvidos, a compreensão dos mecanismos 

da carcinogênese dos tumores mamários ainda carece de pesquisas (ENGELKING, 2010; 

LANA et al., 2007; MISDORP, 2002). De um modo geral, as neoplasias são 

desencadeadas por mutações genéticas de origem multifatorial que podem progredir para 

alterações celulares, nas quais uma célula normal sofre transformações e adquire 

autonomia. Já foram comprovadas algumas alterações essenciais nas células que 

caracterizam as neoplasias, como o crescimento autossuficiente, insensibilidade aos 
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sinais inibitórios de crescimento, evasão à apoptose e à resposta imune, potencial 

replicativo ilimitado, angiogênese sustentada, invasão tecidual e capacidade de causar 

metástases (característica exclusiva de neoplasias malignas) (HANAHAN; WEINBER, 

2011). 

As mutações responsáveis pelas formações neoplásicas mamárias podem ser 

promovidas pela ação de agentes exógenos e endógenos (ENGELKING, 2010; LANA et 

al., 2007; OLIVEIRA et al., 2003; SCHNEIDER et al., 1969), que serão discorridos no 

tópico posterior. Estas mutações alteram a expressão de genes importantes para a 

proliferação e controle do crescimento celular (HANAHAN; WEINBER, 2011).  

 
3.2.2 Fatores predisponentes 

 
Acredita-se que o estímulo hormonal, seja ele endógeno ou exógeno, exerça forte 

influência no desenvolvimento das neoplasias mamárias em cães. Como fatores 

hormonais endógenos, podem-se citar as alterações que ocorrem durante o ciclo estral. 

Os hormônios esteroides agem sobre as células epiteliais da mama em intensidades 

variáveis, de acordo com a fase do ciclo estral da cadela. O estrógeno, produzido pelas 

células da granulosa durante o estro, estimula o crescimento da glândula mamária e a 

deposição de gordura. Durante a gestação, sob ação da progesterona, que é produzida 

pelo corpo lúteo e pela placenta, as mamas atingem seu desenvolvimento máximo para a 

produção de leite. A progesterona, em sinergismo com o estrógeno, estimula o 

crescimento adicional de lóbulos e alvéolos e o desenvolvimento da função secretora das 

células. Além disso, o estrógeno estimula a produção de prolactina, hormônio secretado 

pela adeno-hipófise e pela placenta, responsável também pelo desenvolvimento das 

mamas e produção do leite durante a gestação (ENGELKING, 2010).  

Tais alterações, embora fisiológicas, podem elevar o risco do desenvolvimento de 

neoplasias mamárias caninas e, por isso, acredita-se que a castração precoce pode 

reduzir esse risco. Segundo estudos desenvolvidos por Schneider et al. (1969), o risco de 

cadelas castradas antes do primeiro cio desenvolverem tumores mamários é de 0,05%; 

após o primeiro cio este risco eleva-se para 8%, chegando a 26% nas cadelas castradas 

após o segundo estro. Vale ressaltar que alguns autores defendem que a castração seja 

realizada após o primeiro cio, uma vez que a ausência de estímulo hormonal, no caso de 

cadelas castradas antes de manifestarem o primeiro cio, pode interferir no seu 

crescimento e no desenvolvimento dos constituintes do sistema locomotor. Isto pode ser 

explicado uma vez que os hormônios sexuais também atuam na maturidade do esqueleto 
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do animal. Além disso, a ovário-histerectomia (OSH) muito precoce pode levar a outras 

alterações, como incontinência urinária (SPAIN et al., 2004). 

Outro estímulo hormonal endógeno que pode predispor ao desenvolvimento de 

tumores mamários é a pseudociese (OLIVEIRA et al., 2003). Este fato pode ser explicado 

uma vez que, durante a pseudociese, há produção de prolactina, hormônio responsável 

pela produção láctea. Além de exercer esta função, foi descoberto que a prolactina 

também pode agir como fator de crescimento, neurotransmissor ou imunorregulador de 

células epiteliais do tecido mamário. A prolactina também sensibiliza as células epiteliais 

aos efeitos do estrógeno, uma vez que aumenta os receptores para este hormônio 

(QUEIROGA et al., 2005).  

Como influência hormonal exógena, a utilização de terapia hormonal com fins 

contraceptivos também é considerada como fator predisponente ao aparecimento de 

neoplasia mamária em cadelas. Dessa forma, o uso de anticoncepcionais à base de 

progestágenos tem sido associado à elevada incidência de tumores mamários na espécie 

canina (LANA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2003).  

Além disso, outros fatores como idade avançada, sexo do animal (maior frequência 

em fêmeas, especialmente nas não castradas) e dietas ricas em gorduras também são 

relacionados ao desenvolvimento das neoplasias mamárias (EGENVALL et al., 2005; 

MISDORP, 2002; SORENMO et al., 2011).  

 
3.2.3 Apresentação clínica e diagnóstico 

 
Quanto à apresentação clínica, o diâmetro das neoplasias mamárias pode variar de 

poucos milímetros até 20 centímetros ou mais, podem ser únicos ou múltiplos, aderidos 

ou não à musculatura, podendo apresentar áreas de ulceração e/ou inflamação. Eles se 

desenvolvem com maior frequência nas glândulas mamárias abdominais e inguinais, que 

contêm maior quantidade de parênquima. Quando malignos, podem causar metástases 

nos linfonodos drenantes e nos pulmões. Além disso, com menor frequência, pode haver 

metástases nos rins, fígado, baço, pele, encéfalo e esqueleto (LANA et al., 2007; 

MISDORP, 2002; SORENMO et al., 2011).  

A avaliação clínica é indispensável para o diagnóstico final. Através da anamnese, 

histórico do paciente e exame físico, o clínico pode fornecer informações que auxiliam o 

patologista na avaliação do material e estabelecimento do diagnóstico e prognóstico 

adequados (SORENMO et al., 2011). Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estabeleceu o estadiamento clínico do tumor, a fim de avaliar a evolução da 
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neoplasia, baseado no sistema TNM. Dessa forma, são avaliados o tamanho do tumor 

primário (T), o acometimento de linfonodos regionais (N) e metástases à distância (M) 

(OWEN, 1980) (tabelas 1 e 2). Além disso, técnicas complementares como a radiografia e 

ultrassonografia são importantes para a avaliação da presença de metástases 

(SORENMO et al., 2011). 

A ultrassonografia é um exame complementar amplamente utilizado na medicina 

veterinária com o objetivo de investigar sítios de metástases na cavidade abdominal 

(LANA et al., 2007; NYMAN et al., 2006). Na medicina humana, seu uso como ferramenta 

auxiliar para a avaliação da malignidade do nódulo mamário e do prognóstico do paciente 

já é comum (FELICIANO et al., 2008). Nesse sentido, características como 

sombreamento acústico posterior, heterogeneidade do parênquima e irregularidade dos 

contornos da neoplasia são indicativos de malignidade (NYMAN et al., 2006). Além disso, 

através do exame ultrassonográfico, nódulos que não foram detectados durante a 

palpação, no exame físico, podem ser visualizados (CALAS et al., 2007).  

Na última década, foram desenvolvidos estudos investigando a eficácia dos 

parâmetros ecográficos na avaliação das neoplasias mamárias em cadelas, nos quais são 

analisadas as mesmas características ultrassonográficas estudadas nas mulheres. 

Embora alguns resultados já indiquem que ecotextura, ecogenicidade, tamanho, contorno 

e formação de sombreamento acústico podem fornecer informações a respeito do 

prognóstico das cadelas acometidas, a medicina veterinária ainda carece de pesquisas 

elucidativas a este respeito (NYMAN et al., 2006). 

 

Tabela 1. Classificação TNM das neoplasias de mama canina (OWEN, 1980). 

T Tumor primário 

T1 Menor que 3 cm de diâmetro 

T2 Entre 3 e 5 cm de diâmetro 

T3 Maior que 5 cm de diâmetro 

N Linfonodos regionais 

N0 Sem metástase em linfonodo 

N1 Com metástase em linfonodo 

M Metástases distantes 

M0 Ausência de metástases distantes 

M1 Presença de metástases distantes 
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Tabela 2. Estadiamento clínico das neoplasias de mama canina (OWEN, 1980). 

Estádios    

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

IV Qualquer T N1 M0 

V Qualquer T Qualquer N M1 

 

O diagnóstico definitivo das neoplasias mamárias se baseia na análise 

histopatológica e, quando necessária, imuno-histoquímica do tumor. A avaliação 

citológica, embora seja um método com baixo custo e de rápida e fácil execução, não 

deve ser considerada como método de diagnóstico conclusivo, uma vez que fornece 

frequentemente amostras inadequadas para análise. Além disso, devido à 

heterogeneidade das neoplasias mamárias, amostras citológicas podem não ser 

representativas da lesão. Por outro lado, a citologia pode auxiliar na diferenciação de 

outras alterações, como inflamações da glândula, ou até mesmo de outras neoplasias, 

com o lipoma e o mastocitoma (CASSALI et al. 2014; LANA et al., 2007; ZUCCARI et al., 

2001).  

À histopatologia são observadas características como: origem celular (epitelial e/ou 

mesenquimal) e padrão de distribuição celular (a partir do qual se classificam os tipos 

histopatológicos). Além disso, são observados a invasividade, o grau de diferenciação 

celular, o índice mitótico, o pleomorfismo e a presença de necrose e células inflamatórias. 

Todos esses parâmetros analisados em conjunto contribuem para a conclusão do 

diagnóstico da neoplasia, bem como podem auxiliar no estabelecimento do prognóstico e 

terapia a ser instituída (CASSALI et al., 2014). 

Cassali et al. (2014) elaboraram e publicaram um consenso em que constam 

diretrizes para o diagnóstico, prognóstico e tratamento das neoplasias mamárias caninas, 

a fim de esclarecer e padronizar a classificação dos tipos histopatológicos entre os 

patologistas, recentemente atualizado (CASSALI, 2017), demonstrada  no quadro 1.  

 

 

 

 



26 
 

Quadro 1. Classificação histopatológica das neoplasias de mama canina (CASSALI, 
2017). 

1 Benignas 

1.1 Adenoma  

1.1.1 Adenoma ductal  

1.1.2 Adenoma tubular 

1.1.3 Adenoma da lactação 

1.1.4 Adenomioepitelioma 

1.1.5 Adenoma basalóide 

1.2 Fibroadenoma 

1.3 Tumor filoides benigno 

1.4 Papiloma ductal 

1.5 Papiloma esclerosante 

1.6 Tumor misto benigno 

2 Malignas 

2.1 Carcinomas 

2.1.1 Carcinoma in situ 

2.1.2 Carcinoma em tumor misto 

2.1.3 Carcinossarcoma 

2.1.4 Adenomioepitelioma maligno 

2.1.5 Carcinoma tubular 

2.1.6 Carcinomas papilares 

2.1.7 Carcinoma sólido 

2.1.8 Carcinoma micropapilar invasivo 

2.1.9 Carcinoma lobular invasivo 

2.1.10 Carcinoma lobular pleomórfico 

2.1.11 Carcinoma secretor 

2.1.12 Carcinoma mucinoso 

2.1.13 Carcinoma rico em lipídios 

2.1.14 Carcinoma rico em glicogênio 

2.1.15 Carcinoma de células escamosas 

2.1.16 Carcinoma de células fusiformes 

2.1.17 Carcinoma com diferenciação sebácea 
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2.1.18 Carcinoma cribriforme 

2.1.19 Carcinoma basalóide 

2.2 Sarcomas 

2.2.1 Filode maligno 

2.2.2 Fibrossarcoma 

2.2.3 Osteossarcoma 

2.2.4 Sarcoma em tumor misto 

2.2.5 Outros sarcomas 

 

Independentemente da classificação histopatológica, há uma apresentação clínica 

de neoplasia mamária em cadelas considerada como a forma mais agressiva dos 

carcinomas, o carcinoma inflamatório (CIM). O CIM é considerado uma síndrome, 

caracterizada por crescimento rápido, na forma de placas, acompanhada de eritema, dor 

e calor das glândulas acometidas, por vezes com áreas de ulceração. Vale ressaltar que o 

diagnóstico desta alteração é clínico, baseado em alterações macroscópicas específicas, 

como as anteriormente citadas e que microscopicamente pode ser classificado como 

diversos subtipos de carcinomas agressivos. O CIM possui elevada capacidade de causar 

metástases e não é recomendado o tratamento cirúrgico das cadelas acometidas, apenas 

terapias paliativas, dados que revelam seu prognóstico ruim (RIBEIRO et al., 2017) 

Outra ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar no diagnóstico das neoplasias 

de mama é a imuno-histoquímica. Esta técnica, baseada na reação antígeno-anticorpo, é 

utilizada para definir a origem celular em neoplasias indiferenciadas, nas quais o 

diagnóstico não pode ser concluído apenas com a avaliação histopatológica de rotina 

(HORTA et al., 2008; RAMOS-VARA, 2005). Além disso, a imuno-histoquímica também 

pode ser aplicada no estudo de marcadores tumorais, como os receptores hormonais, os 

genes supressores de tumor, os oncogenes e os marcadores de proliferação celular 

(CASSALI et al., 2014; EISENBERG; KOIFMAN, 2001; FERREIRA et al., 2017; HORTA et 

al., 2008). 

 
3.2.4. Tratamento 
 
A excisão cirúrgica é o tratamento de escolha para os tumores mamários caninos, 

com exceção do carcinoma inflamatório ou em casos em que o animal já apresente 

metástases à distância (LANA et al., 2007). O tipo de excisão cirúrgica a ser empregado, 
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se nodulectomia ou mastectomia total ou parcial, deve ser definido levando em 

consideração a localização do(s) nódulo(s), tamanho destes e a drenagem da(s) mama(s) 

afetada(s). Vale ressaltar que a remoção do linfonodo drenante também é importante, 

pois ele é o primeiro sítio de migração de células neoplásicas em casos de metástase 

(CASSALI et al., 2014; LANA et al., 2007; LAVALLE et al., 2017).  

O tratamento quimioterápico também é recomendado como adjuvante nos casos 

de neoplasias malignas, embora sua eficácia ainda não esteja bem documentada em 

cães, devido à escassez de estudos prospectivos. Nestes casos, os quimioterápicos mais 

utilizados são a doxorrubicina, ciclofosfamida, carboplastina e cisplatina (CASSALI et al., 

2014; LANA et al., 2007; LAVALLE, CAMPOS et al., 2017).  

Outras modalidades de tratamento existentes, porém, empregadas em menor 

escala, são o uso de inibidores da COX-2, como o firocoxibe, a hormonioterapia (indicada 

para cadelas castradas e que apresentem neoplasias positivas para receptores 

hormonais) e a radioterapia (CAMPOS et al., 2017; CASSALI et al., 2014; JORDAN, 2006; 

LANA et al., 2007; TAVARES et al., 2010).  

 
3.2.5 Prognóstico 
 
O estabelecimento do prognóstico é de grande importância para se estabelecer a 

terapia correta para cada tipo de neoplasia mamária, bem como para se estimar o tempo 

de sobrevida do animal acometido. Entendem-se como fator prognóstico as 

características clínicas, patológicas e biológicas dos animais portadores de neoplasias e 

dos tumores, que podem ser avaliadas e utilizadas no intuito de predizer a evolução do 

quadro clínico. Consequentemente, esta avaliação irá auxiliar na estimativa dos riscos de 

recidiva e sobrevivência do paciente, numa situação sem tratamento adjuvante (ZUCCARI 

et al., 2008). 

O prognóstico do paciente varia de acordo com a apresentação e estadiamento 

clínico do animal, com o tipo e graduação histopatológica do tumor, com a modalidade de 

tratamento empregada e com o tempo decorrido entre a detecção do tumor e instituição 

da terapia (CASSALI et al., 2014).  

Em relação ao estadiamento clínico, explicado durante a abordagem clínica da 

neoplasia mamária em cadelas, quanto maior ele for, pior será o prognóstico do animal. 

Segundo a literatura, características avaliadas para estabelecimento do estadiamento, 

como o tamanho do tumor, influenciam no prognóstico, sendo que quanto maior a 
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diâmetro tumoral, maior associação com malignidade. Nos casos em que há metástases à 

distância, o prognóstico é ainda mais desfavorável (SORENMO, 2003). 

Quanto à graduação histopatológica, Goldshmidt et al. (2011) agruparam as 

neoplasias mamárias malignas em três graduações: grau I, grau II e grau III (mais 

indiferenciado), segundo suas características de malignidade (tabelas 3 e 4). Quanto 

maior a graduação histopatológica, maiores são as características de malignidade e, 

consequentemente, pior será o prognóstico do animal (GOLDSHMIDT et al., 2011). 

 

Tabela 3. Critérios histopatológicos de malignidade para graduação histopatológica das 
neoplasias de mama canina (GOLDSHMIDT et al., 2011). 

Formação tubular 

na amostra 

Pleomorfismo nuclear Mitoses por 10 campos 

de maior aumento 

Pontuação 

Mais que 75%  Núcleos pequenos, 

regulares e uniformes 

0-9 1 

Entre 10 e 75%  Moderada variação no 

tamanho e formato 

nuclear, nucléolos 

proeminentes 

10-19 2 

Menos que 10%  Marcada variação no 

tamanho e formato 

nuclear, nucléolos 

proeminentes e 

múltiplos 

Mais do que 20 3 

 

Tabela 4. Grau histopatológico de malignidade das neoplasias de mama canina 
(GOLDSHMIDT et al., 2011). 

Escore total Grau de malignidade 

3-5 pontos I (bem diferenciado) 

6-7 pontos II (moderadamente diferenciado) 

8-9 pontos III (pobremente diferenciado) 

 

A classificação e graduação histopatológica das neoplasias mamárias caninas, 

como acima citados, são de suma importância para a conclusão do diagnóstico, bem 

como para se estabelecer o prognóstico do animal. A agressividade e, 
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consequentemente, a resposta do animal ao tratamento variam de acordo com cada tipo 

histopatológico (CASSALI et al., 2014).  

De acordo com Cassali et al. (2012), cadelas com carcinoma em tumor misto 

(CTM), subtipo que representa cerca de 32% dos tumores mamários malignos em 

cadelas, possuem um prognóstico mais favorável quando comparadas àquelas com 

outros tipos de carcinoma, com tempo de sobrevida até três vezes maior. Além disso, o 

crescimento celular no carcinoma em tumor misto é do tipo expansivo, apresentando 

baixa invasão linfática e baixo índice mitótico. Adicionalmente, neste tipo histopatológico, 

a área de desenvolvimento carcinomatoso, bem como o tipo de organização das células 

epiteliais malignas, também influencia no prognóstico do animal; quanto mais extensa for 

essa área e quanto menor for a formação de túbulos, pior será o prognóstico (CASSALI et 

al., 2012).  

Em contrapartida, os tipos histopatológicos com pior prognóstico são o carcinoma 

micropapilar (possui elevado tropismo por vasos linfáticos), o carcinossarcoma, o 

carcinoma lobular pleomórfico e o carcinoma sólido (geralmente se desenvolve em 

nódulos presentes há anos no animal, sem intervenção cirúrgica). Estas variantes 

possuem alta capacidade invasiva e metastática e elevada taxa de recidiva (CASSALI et 

al., 2014). 

Adicionalmente, o estudo de marcadores tumorais e outros componentes 

envolvidos na resposta de cada indivíduo à neoplasia também vem se mostrando uma 

boa ferramenta para avaliação do prognóstico do animal acometido (CASSALI et al., 

2014; EISENBERG; KOIFMAN, 2001; FERREIRA et al., 2017). A seguir serão 

comentados alguns destes componentes. 

 
3.2.5.1 Marcadores tumorais 

 
Marcadores tumorais representam componentes (substâncias ou células) que 

podem ser encontrados em amostras biológicas, como sangue ou tecidos, produzidos 

pelo animal em resposta à neoplasia ou pela própria neoplasia, que podem ser utilizados 

para avaliar a evolução clínica do paciente. Estes marcadores correspondem a receptores 

hormonais, genes supressores tumorais, oncogenes, genes associados à apoptose e 

componentes relacionados à resposta imune ao tumor, como as citocinas. Eles podem ser 

avaliados por meio de diferentes técnicas, como a imuno-histoquímica, a citometria de 

fluxo e a análise molecular (ANDRÉS et al., 2013; EISENBERG; KOIFMAN, 2001; 

ZUCCARI et al., 2008). 
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Em se tratando dos receptores hormonais, os tumores mamários, em especial os 

epiteliais, expressam receptores de estrogênio (RE) e de progesterona (RP). Esta 

expressão é influenciada pela idade e pela influência hormonal sob a qual o animal está 

submetido. Dessa forma, as cadelas não castradas, jovens ou que se encontram no estro 

têm maior probabilidade de desenvolverem tumores que expressam RE e RP (LANA et 

al., 2007). Adicionalmente, a expressão também pode ser influenciada pelo tamanho e 

diferenciação histopatológica dos tumores, sendo que os tumores maiores e mais 

indiferenciados expressam menos receptores que os benignos ou mais diferenciados. 

Assim, as neoplasias mamárias que expressam um ou ambos receptores hormonais 

tendem a ter melhor prognóstico (EISENBERG; KOIFMAN, 2001; LANA et al., 2007). 

O índice de proliferação celular também é utilizado como marcador molecular para 

diversos tipos de neoplasias, incluindo as mamárias. Para tanto, podem ser utilizadas 

técnicas de imunomarcação ou avaliação molecular do Antígeno Nuclear de Proliferação 

Celular (PCNA) e do Ki-67 (proteína sinalizadora de proliferação celular), por exemplo. 

Estes antígenos são proteínas nucleares correlacionadas com a proliferação celular e 

síntese de DNA. Quando há elevada imunomarcação das células tumorais para PCNA ou 

pelo Ki-67, sugere-se que o grau de proliferação celular está elevado, com alto índice 

mitótico, indicando um prognóstico ruim. Os tumores bem diferenciados tendem a ter 

baixo índice de proliferação, ao contrário dos mais indiferenciados (EISENBERG; 

KOIFMAN, 2001; KADTHUR et al., 2011, PEÑA et al., 1998).  

A avaliação das proteínas p53 e p21 também contribui para análise do 

comportamento biológico tumoral. O gene supressor de tumor p53, que codifica a 

produção de uma proteína responsável pela manutenção da integridade do código 

genético, por exemplo, é ativado em reposta aos sinais de dano celular, para que se inicie 

o reparo deste. Quando a reparação é completa, a proteína p53 é rapidamente 

degradada. Entretanto, quando o DNA celular não é reparado de forma eficaz, a p53 ativa 

a proteína X associada à BCL- 2 (B-cell lymphoma 2), a BAX, componente chave da 

cascata apoptótica, que induz à morte celular. Dessa forma, quando há inativação desse 

gene, a célula alterada prossegue sua replicação e escapa da apoptose. Além disso, a 

p53 é responsável pela regulação da p21, proteína supressora de tumores, responsável 

pela regulação do ciclo celular (HANAHAN; WEINBER, 2000). A imunorreatividade 

nuclear destes genes pode ser um indicador indireto de mutação genética, alteração 

molecular frequentemente encontrada em tumores mamários humanos e relacionada à 

agressividade do tumor e pior prognóstico (EISENBERG; KOIFMAN, 2001). 
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Além da inativação dos genes supressores de tumor, a exacerbação de genes 

responsáveis pela proliferação celular, os proto-oncogenes, também está presente na 

iniciação tumoral e pode ser avaliada para investigar a agressividade da neoplasia. 

Quando alterados, estes passam a ser denominados oncogenes, e estimulam 

continuamente a proliferação das células neoplásicas. Os mais afetados pelas mutações 

são os que codificam receptores da superfície celular, como o do fator de crescimento 

epidérmico (EGF- R), a exemplo do HER-2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) 

(HANAHAN; WEINBER, 2000). 

O estudo molecular de marcadores relacionados à apoptose também vem sendo 

utilizado para análise do comportamento biológico tumoral e estabelecimento do 

prognóstico. É através deste mecanismo que as células que sofrem mutações são 

eliminadas do ciclo celular, o que revela o papel fundamental que a apoptose exerce na 

evolução tumoral. Dessa forma, quanto menos apoptose houver, mais células alteradas 

concluirão o ciclo celular e se multiplicarão, facilitando a progressão tumoral. Esses 

marcadores são genes que podem agir como promotores ou protetores do processo de 

apoptose, como as proteínas BCL-2, BAX e caspase-3 (C-CASP-3). A BCL-2 é produzida 

pelo proto-oncogene BCL-2, e controla a via mitocondrial da apoptose, suprimindo a 

morte celular. São inúmeras as proteínas da família BCL-2, e nem todas são anti-

apoptóticas, a exemplo da BAX, que pertence à família das BCL-2 pró-apoptóticas. 

Adicionalmente, a caspase-3, por ser via comum da maioria das vias apoptóticas, também 

é um marcador tumoral utilizado para o estabelecimento do prognóstico do animal 

(HANAHAN; WEINBER, 2000; ZUCCARI et al., 2008).  

 
3.2.5.2 Sistema imune e progressão tumoral 

 
O sistema imune exerce papel importante na progressão tumoral e estabelece uma 

interação complexa entre seus componentes e as células neoplásicas (CARVALHO et al., 

2014). Estudos indicam que há dois mecanismos básicos que agem na prevenção do 

desenvolvimento neoplásico. O primeiro deles está relacionado à apoptose, mediada 

pelos mecanismos supressores tumorais, que agem como um supressor intrínseco, como 

acima mencionado. O segundo, extrínseco, é representado pelo sistema imune, que age 

quando as células neoplásicas conseguem escapar da supressão intrínseca (JIANG; 

SHAPIRO, 2014). O sistema imune pode prevenir o crescimento tumoral ou, até mesmo, 

promovê-lo, e tal mecanismo depende da sua modulação pelas células neoplásicas. Este 

processo é chamado de imunoedição e compreende três estágios: eliminação, equilíbrio e 
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escape (CARVALHO et al., 2014). O primeiro estágio é mediado pelas células efetoras do 

sistema imune, bem como citocinas, que inibem o crescimento tumoral. A segunda fase é 

representada pelo período de dormência das células neoplásicas, que antecede a 

completa destruição pelo sistema imune. O escape, por sua vez, é mediado por células 

imunossupressoras do sistema imune e sustentado pelo processo inflamatório crônico 

que acompanha as neoplasias. Neste estágio, as células neoplásicas conseguem evadir o 

sistema imune e prosseguir seu crescimento (JIANG; SHAPIRO, 2014). 

Estudos indicam que cerca de 20% de todas as neoplasias malignas se 

desenvolvem associadas às infecções persistentes e inflamações crônicas (MAHMOUD et 

al., 2011; TANIGUCHI; KARIN, 2014). Acredita-se que os processos inflamatórios 

crônicos estão associados à progressão neoplásica devido à capacidade de estimular a 

proliferação celular, promovendo a angiogênese e a invasão tecidual. Tal fato é possível 

uma vez que, durante a resposta inflamatória, são sintetizados produtos capazes de 

estimular a carcinogênese em células próximas e de acelerar as mutações genéticas 

envolvidas no processo neoplásico (CARVALHO et al., 2014). Nesse sentido, a 

inflamação pode estar presente no microambiente tumoral como um processo crônico que 

precede a neoplasia ou como um fator associado ao tumor. Mesmo os tumores que não 

são consequência de processos inflamatórios comumente exibem intenso infiltrado 

inflamatório, composto especialmente por linfócitos e macrófagos, com elevada expressão 

de citocinas no microambiente tumoral (TANIGUCHI; KARIN, 2014).  

As principais células do sistema imune envolvidas na tentativa de eliminar as 

células neoplásicas são os linfócitos T e as células “Natural Killer” (NK) (JIANG; 

SHAPIRO, 2014). Os linfócitos T, quando ativados, podem responder de maneiras 

distintas, a depender do estímulo. Em casos de tumores, a resposta mais efetiva é 

mediada pelos linfócitos T CD8+, os linfócitos T citotóxicos (CTL) (MURRAY et al., 2014). 

Há indícios de que antígenos específicos expressos pelas células do câncer de mama 

podem induzir a ativação dos CTL (JIANG; SHAPIRO, 2014). Além disso, eles recebem o 

auxílio dos linfócitos T helper CD4+ Th1 e de macrófagos M1. Tanto os CTL quanto as 

células Th1 liberam uma citocina muito importante para a eliminação das células 

neoplásicas, o interferon gama (IFN-Ɣ) (MURRAY et al., 2014). Há relatos de que tumores 

de mama em humanos com baixa expressão de mediadores Th1, como IL-12 e INF-Ɣ, 

tiveram pior prognóstico (LIU et al., 2012). O IFN-Ɣ age através da inibição do ciclo 

celular, indução de apoptose, interrupção da angiogênese e indução da atividade dos 

macrófagos (MURRAY et al., 2014). Seus efeitos são importantes para o combate às 
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células neoplásicas visto que o crescimento celular descontrolado, a evasão à apoptose e 

a angiogênese são algumas das principais características do câncer. Estes mecanismos 

desenvolvidos pelo microambiente tumoral são os responsáveis pelo crescimento 

autônomo e descontrolado das células neoplásicas (HANAHAN; WEINBER, 2011). 

Kim et al. (2013) realizaram um estudo investigando o papel que o infiltrado 

linfocítico exerce nas neoplasias de mama na espécie canina e concluíram que este foi 

maior em carcinomas mamários caninos que apresentam invasão linfática e alto grau 

histopatológico. Todavia, esses autores não realizaram uma investigação detalhada sobre 

o subtipo de linfócito T, o que, possivelmente, esclareceria de forma mais precisa o papel 

destas células no combate às células neoplásicas. Além disso, vale lembrar que no 

carcinoma inflamatório, forma mais agressiva do carcinoma mamário, o infiltrado 

inflamatório é predominantemente composto por linfócitos e macrófagos (RIBEIRO et al., 

2017). Estudos indicam, ainda, que o perfil de linfócitos pode ser utilizado como valor 

preditivo em tumores mamários em mulheres (HERRERO-VICENT, et al., 2017; MIMICA 

et al., 2016). Esses dados sugerem a importância dos linfócitos para o comportamento da 

neoplasia, embora ainda haja controvérsias a respeito do papel destes no combate ao 

tumor. Enquanto alguns autores associam o infiltrado linfocítico ao melhor prognóstico, 

outros acreditam que estejam associados ao pior tempo de sobrevida, carecendo de 

maiores estudos na área (CARVALHO et al., 2014; LIU et al., 2012).  

Adicionalmente, Estrela-Lima et al. (2012) avaliaram as características fenotípicas 

de leucócitos do sangue periférico de cadelas com carcinomas mamários. Nesse estudo, 

foi investigada se a expressão de linfócitos T e B e células NK possuía valor prognóstico 

para monitorar os carcinomas mamários caninos e concluiu-se que esta pode ser uma 

ferramenta auxiliar no monitoramento do curso clínico dos animais com esse tipo de 

neoplasia. As células NK são capazes de eliminar as células neoplásicas sem o auxílio 

das Moléculas do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC). Outras pesquisas 

demonstraram que a atividade destas células foi significativamente inferior em tumores de 

mama em estágio IV (estágio de pior prognóstico) quando comparados aos estágios I, II e 

III. Além disso, a disfunção das células NK também foi associada à progressão do tumor 

de mama humano (JIANG; SHAPIRO, 2014).  

Como anteriormente mencionado, nem sempre os componentes do sistema imune 

são efetivos em eliminar ou suprimir o desenvolvimento das células neoplásicas. Dessa 

forma, eles podem falhar em eliminar todas as células alteradas e, assim, os tumores com 

baixa imunogenicidade podem escapar da eliminação (JIANG; SHAPIRO, 2014; 
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MAHMOUD et al., 2011). A falha da resposta imune antitumoral, conhecida como 

desordem imunológica, compreende mecanismos de evasão das células neoplásicas ao 

sistema imunológico. Tais mecanismos promovem barreiras no reconhecimento da 

neoplasia, bem como alteração nas funções dos linfócitos (CARVALHO et al., 2014). Um 

dos mecanismos de escape é a superexpressão de moléculas anti-apoptóticas ou 

subregulação de moléculas pró-apoptóticas, como a BAX (JIANG; SHAPIRO, 2014).  

Além disso, as células neoplásicas podem explorar as propriedades de citocinas 

derivadas das próprias células do sistema imune e a diversidade de respostas pró-

tumorigênese que são desempenhadas por outras células do sistema imunológico 

(MURRAY et al., 2014). A resposta às células neoplásicas pelas células Th2, por 

exemplo, favorece a progressão tumoral, bem como a angiogênese. Dessa forma, a 

imunidade celular mediada pelas células Th1 é inibida e, consequentemente, ocorre uma 

redução na morte das células neoplásicas pelas células efetoras (POLAR et al., 2013). A 

resposta Th2 é caracterizada pela produção de citocinas com ação pró-tumorigênese, que 

promovem a sobrevivência e invasão das células neoplásicas, bem como pela presença 

de células T reguladoras (Treg), que agem suprimindo a resposta imune do indivíduo 

(MURRAY et al., 2014; POLAR et al., 2013).  

Algumas das citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas que podem estar envolvidas 

na gênese e progressão tumoral são IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, CCL2 e CXCL12 (JIANG; 

SHAPIRO, 2014). Neste contexto, Andrés et al. (2013) realizaram um estudo avaliando 

tumores mamários benignos e malignos em cadelas, no qual eles avaliaram a expressão 

das citocinas IL-6, IL-8 e IL-10. Concluiu-se que a expressão das citocinas estudadas foi 

maior nos tumores malignos quando comparados aos benignos. Estes resultados revelam 

o papel pró-tumorigênese desempenhado pelas citocinas avaliadas e sua relação com o 

prognóstico ruim. 

A IL-6 é uma das citocinas pró-tumorigênese mais bem caracterizada, que afeta a 

proliferação (através da super-regulação anti-apoptótica), sobrevivência, diferenciação, 

migração, invasão, metástase, angiogênese, inflamação e metabolismo celular. Seu 

mecanismo de ação ocorre pela ativação da Janus kinase e STAT-3, que são 

responsáveis pela transdução de sinais e, consequentemente, pela transcrição celular. A 

STAT-3 é reconhecida como o maior transdutor de sinal da glicoproteína gp130 e como o 

elo de ligação entre a inflamação e o câncer. Adicionalmente, acredita-se que a IL-6 tenha 

relação com a transição epitelial mesenquimal, processo que auxilia as células tumorais a 
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tornarem-se aptas a invadir outros tecidos e vasos e formar metástases à distância 

(TANIGUCHI; KARIN, 2014).  

As células neoplásicas também podem induzir à imunossupressão, que reduz a 

função das células efetoras e caracteriza um importante mecanismo de evasão à resposta 

imune. O microambiente imunossupressor compreende tanto as células 

imunossupressoras quanto os fatores solúveis. As células Treg, mencionadas 

anteriormente, e citocinas como TGF-β e IL-10, por exemplo, são componentes 

imunossupressores, sendo o TGF-β considerado uma das citocinas com maior ação 

imunossupressora no microambiente tumoral (JIANG; SHAPIRO, 2014).  

Diante do exposto, torna-se evidente a influência que os componentes do sistema 

imune podem exercer no microambiente tumoral, e, consequentemente, na expressão de 

proteínas importantes para o controle das células alteradas. Isto é possível uma vez que 

citocinas secretadas pelas células envolvidas na resposta imune antitumoral podem 

alterar a expressão de genes que regulam o crescimento celular, a apoptose e a 

angiogênese. Além disso, elas podem secretar moléculas sinalizadoras, como o Fator de 

Crescimento Epidérmico (EGF) e o Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF), 

que auxiliam na proliferação e sobrevivência das células neoplásicas (HANAHAN; 

WEINBER, 2011). 

Dessa forma, diante da complexidade dos aspectos relativos às neoplasias 

mamárias em cadelas, torna-se evidente a importância de estudos aprofundados para 

melhor compreensão do comportamento destas alterações, auxiliando na conduta mais 

adequada para o tratamento e prognóstico dos animais acometidos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Animais e anamnese  
 
Antes da inclusão dos animais no estudo, os respectivos proprietários foram 

informados sobre a metodologia e os objetivos do projeto de pesquisa, e assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I). O projeto foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), sob o protocolo número 003/2015 

(ANEXO II). 

Inicialmente, este estudo foi composto por 46 cadelas em que foi confirmado o 

processo neoplásico nas mamas, mediante exame clínico. Destas, 23 não puderam 

prosseguir nas demais etapas do projeto, por motivos distintos: em oito casos os 

proprietários desistiram de dar continuidade aos exames complementares; quatro cadelas 

não puderam ser encaminhadas à mastectomia devido às metástases pulmonares; quatro 

animais faleceram durante a condução do projeto por outros motivos não relacionados à 

neoplasia mamária; quatro cadelas foram encaminhadas ao procedimento cirúrgico após 

o término do período de coleta previsto pelo projeto; duas cadelas foram excluídas do 

projeto por apresentarem outras alterações clínicas que impossibilitaram a cirurgia 

naquele momento; e um proprietário preferiu realizar o procedimento cirúrgico em clínica 

veterinária particular. Dessa forma, o estudo incluiu 30 amostras provenientes de 23 

cadelas adultas, sem peso e sem raça definidos, atendidas na Clínica de Pequenos 

Animais do Hospital Veterinário (HV) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no 

período de junho de 2015 a junho de 2016, com suspeita clínica de neoplasia mamária.  

Foi realizada anamnese e exame físico das cadelas atendidas, com palpação de 

mamas e linfonodos, bem como a mensuração do(s) nódulo(s) mamários, com o auxílio 

do paquímetro, para a obtenção do diâmetro tumoral. Além disso, também foram 

avaliadas outras características macroscópicas do(s) nódulo(s), como consistência, 

aderência aos tecidos adjacentes e ulceração. Foi levantado do histórico clínico dos 

animais e preenchida uma ficha adaptada do questionário previamente proposto por 

Cassali et al. (2014) contendo as informações relevantes para o projeto (ANEXO III). 

Estas informações auxiliaram na investigação dos fatores associados ao desenvolvimento 

das neoplasias mamárias caninas.  

Também foi elaborado um questionário (ANEXO IV) que foi aplicado para tutores 

de 19 cadelas sem histórico de neoplasia mamária e idade similar àquelas atendidas no 
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projeto, a fim de analisar a influência dos fatores hormonais que são comumente 

associados ao desenvolvimento das neoplasias de mama em cadelas.  

 

4.2  Colheita de material e exames complementares  
 

Exames hematológicos e bioquímicos foram realizados como exames 

complementares à avaliação clínica dos animais e condição pré-cirúrgica. Para tanto, 

foram colhidos 10 ml de sangue venoso, através da punção de veia cefálica ou jugular, 

dos quais 5 ml foram armazenados em tubos de plástico com anticoagulante (EDTA) e 5 

ml em tubos sem anticoagulantes. As amostras armazenadas em tubos com EDTA foram 

destinadas à análise hematológica e as amostras sem EDTA destinadas à avaliação 

bioquímica, no Laboratório de Análises Clínicas do HV da UESC. 

A análise hematológica das amostras foi realizada utilizando-se o Contador 

Automático de Células Sanguíneas ABC VET, Horiba TM® e avaliou-se o número de 

plaquetas, hemácias, leucócitos e o valor referente ao hematócrito. A contagem específica 

dos granulócitos e agranulócitos foi realizada através da análise do esfregaço de sangue 

corado com Diff-Quick, sob a luz do microscópio óptico. Para a avaliação bioquímica 

foram dosadas as enzimas hepáticas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST), além da ureia e creatinina. Para análise de ALT, AST e ureia 

foram utilizadas fitas reagentes, com posterior leitura na Reflotron Plus, enquanto que a 

creatinina foi avaliada com o auxílio do kit Labest, com leitura realizada no BIOPLUS 

2000. 

Além disso, também como exames pré-cirúrgicos, as cadelas foram submetidas à 

radiografia torácica, nas posições ventro dorsal e lateral esquerda, no Setor de Radiologia 

do HV da UESC (utilizando o aparelho para radiografia digital FUGIFILM®), e à avaliação 

cardiológica, com realização de eletrocardiograma (Eletrocardiógrafo ECAFIX®).  

Adicionalmente, foi realizada ultrassonografia convencional abdominal e mamária 

dos animais, no Setor de Ultrassonografia do HV da UESC, utilizando o aparelho ULTRA 

VISION FLIP VET® e transdutor linear, com frequência de 7,5 MHz. Durante a avaliação 

ultrassonográfica das mamas foram avaliados os seguintes parâmetros: ecogenicidade, 

ecotextura, limites, tamanho e microcalcificações de todos os nódulos mamários. Os 

exames por imagem foram realizados com o objetivo de investigar a presença de 

metástases pulmonares e em órgãos abdominais e linfonodos regionais. 
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Após a mensuração do(s) nódulo(s) mamário(s) e investigação da presença de 

metástases em linfonodos ou órgãos distantes, foi estabelecido o estadiamento clínico, 

por meio da classificação TNM (OWEN, 1980).  

As cadelas clinicamente aptas aos procedimentos anestésico e cirúrgico foram 

encaminhadas para a realização da excisão do(s) nódulos(s) e mastectomia da(s) 

mama(s) afetada(s), que variou entre total ou parcial, a depender da extensão da 

neoplasia. A cirurgia foi realizada no Setor de Cirurgia do HV da UESC, a partir da qual 

amostras das neoplasias foram coletadas. Vale ressaltar que três das amostras incluídas 

no estudo foram obtidas imediatamente após a eutanásia de uma das cadelas. A decisão 

da eutanásia foi tomada em comum acordo com o proprietário, devido à gravidade em 

que se encontrava o quadro clínico do animal, que já apresentava intensa dispneia e 

apatia, consequente à metástase pulmonar, confirmada pela radiografia torácica. 

As amostras de tecido coletadas durante a cirurgia foram divididas em dois 

fragmentos, os quais foram destinados à análise histopatológica e molecular. Para tanto, 

um dos fragmentos foi armazenado em frasco contendo formol tamponado a 10%, onde 

permaneceu por 24-48h para adequada fixação, com posterior processamento histológico. 

O segundo fragmento foi armazenado em tubo criogênico, sob a temperatura de -80º C, 

para posterior extração do RNA, obtenção do cDNA e realização de PCR quantitativo 

relativo.  

Como controle negativo foram utilizadas sete amostras provenientes de tecidos 

mamários de cadela sem neoplasia. 

 
4.3  Diagnóstico histopatológico  

 
As amostras armazenadas em frascos contendo formol foram processadas pela 

técnica histológica convencional para inclusão em parafina. Posteriormente, foram 

seccionadas em micrótomo com obtenção de cortes com 4-5 µm de espessura, para 

confecção de lâminas histológicas. Os cortes histológicos foram corados pelo método de 

rotina de hematoxilina-eosina (HE) para posterior avaliação microscópica, diagnóstico e 

classificação histopatológica dos tumores (CASSALI, 2017).  

Após o diagnóstico histopatológico, as amostras inicialmente foram divididas entre 

benignas (n=9) e malignas (n=21) e, posteriormente, em quatro grupos experimentais, 

segundo os subtipos mais encontrados, além do grupo controle: 

Grupo I: controle (C) (n=7); 

Grupo II: adenoma/tumor misto benigno (Ad/TM) (n=3); 
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Grupo III: papiloma (Pap) (n=6) 

Grupo IV: carcinoma em tumor misto (CTM) (n= 15);  

Grupo V: carcinoma simples (papilar e tubular) (CS) (n= 6). 

Adicionalmente, foi realizada a graduação histopatológica segundo Goldshimidt et 

al. (2011). 

 

4.4 Análise molecular 
 
O RNA foi extraído das amostras de tumores mamários armazenadas a -80º C e, 

posteriormente, foram realizadas as técnicas de transcrição reversa e PCR em Tempo 

Real quantitativa relativa (RT-qPCR), segundo recomendações do fabricante.  

Para extração do RNA foi utilizado Trizol Reagent® (Life Technologies), cujo 

protocolo está descrito detalhadamente no Anexo V. A concentração e o grau de pureza 

do RNA total extraído foram analisados através do espectofotômetro Nanodrop ND-1000. 

As amostras extraídas foram armazenas a -80º C até o momento da obtenção do cDNA. 

Para a síntese eficiente da primeira cadeia de cDNA foi utilizado o kit comercial 

GoScriptTM Reverse Transcription System (PROMEGA). Dessa forma, as alíquotas de 

RNA congeladas a -80º C foram processadas segundo recomendações do fabricante 

(Anexo VI). O cDNA foi estocado a -20º C até o momento da realização da RT-qPCR.  

A PCR em Tempo Real foi realizada no Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR 

System, utilizando o kit comercial Power Up TM Sybr TM Green Master Mix (Applied 

Biosystems). Para tanto, foram utilizados 10µL do Mix, 2 µL do primer forward, 2 µL do 

primer reverse, 5µL de água ultrapura e 1 µL de cDNA da amostra, para cada reação, 

seguindo recomendações do fabricante.  

Foi avaliada a expressão dos genes de referência para neoplasias de mama RPS5 

e RPS19 (BRINKHOF et al., 2006), com sequências de nucleotídeos obtidas a partir do 

Ensembl database, desenhadas para Cannis familiaris (tabela 5). Estes genes foram 

utilizados para a normalização dos dados da PCR em Tempo Real e análise dos genes 

alvo abaixo citados. Após esta análise, o gene RPS5 foi selecionado como normalizador. 

 

Tabela 5. Sequência de primers para genes de referência. 

Genes Foward 5´- 3´ Reverse 5´- 3´ 

RPS5 TCACTGGTGAG/AACCCCCT CCTGATTCACACGGCGTAG 

RPS19 CCTTCCTCAAAAA/GTCTGGG GTTCTCATCGTAGGGAGCAAG 
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Para análise dos marcadores de apoptose e supressão celular foram avaliados os 

seguintes genes alvo: Bcl-2 associado à proteína X (BAX), BCL-2 (PUERTO et al., 2010) 

e p53 (KLOPFLEISCH; GRUBER, 2009). Para tanto foram utilizados os primers 

iniciadores listados na tabela 6. 

As citocinas IL-6, IL-10, INF- Ɣ e TGF- β foram avaliadas utilizando os primers 

previamente descritos por Wang et al. (2007) (tabela 7).  

 

Tabela 6. Sequência de primers para genes alvo. 

Genes Foward 5´- 3´ Reverse 5´- 3´ 

BAX TTCCGAGTGGCAGCTGAGATGTTT TGCTGGCAAAGTAGAAGAGGGCAA 

BCL-2 CATGCCAAGAGGGAAACACCAGAA GTGCTTTGCATTCTTGGATGAGGG 

p53 CGCAAAAGAAGAAGCCACTA TCCACTCTGGGCATCCTT 

 

Tabela 7. Sequência de primers para genes alvo. 

Genes Foward 5´- 3´ Reverse 5´- 3´ 

IL-6 TCCTGGTGATGGCTACTGCTT GACTATTTGAAGTGGCATCATCCTT 

IL-10 CGCTGTCACCGATTTCTTCC CTGGAGCTTACTAAATGCGCTCT 

INF- Ɣ GCGCAAGGCGATAAATGAAC CTGACTCCTTTTCCGCTTCCT 

TGF- β CAGAATGGCTGTCCTTTGATGTC AGGCGAAAGCCCTCGACTT 

 
 

4.5 Análise estatística dos resultados 
 
Para a análise estatística dos dados obtidos pela RT-qPCR foram utilizados os 

testes estatísticos ANOVA e Student Newman Keuls (SNK), através do programa 

estatístico Graph Prism 6, a partir da avaliação dos valores referentes ao ΔΔCT de cada 

amostra em relação ao gene de referência e aos valores do grupo controle. Para a 

avaliação dos fatores associados ao desenvolvimento da neoplasia mamária foram 

utilizados os testes qui-quadrado e Fisher, através do programa estatístico Open Epi. O 

intervalo de confiança utilizado foi de 95%. Para análise de correlação entre as variáveis 

foi utilizada a Correlação de Spearman e para a avaliação dos achados clínicos, 

ultrassonográficos e histopatológicos dos nódulos benignos e malignos avaliados nas 

cadelas com neoplasia mamária foi aplicado o teste do sinal. 
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5 RESULTADOS  
 
5.1 Análise clínica, ultrassonográfica e histopatológica 
 
Das 23 cadelas avaliadas, cinco apresentavam mais de um nódulo, totalizando 30 

amostras (ANEXO VII). A idade das cadelas variou entre dois e 14 anos, com média de 

9,6 anos, sendo a maioria com idade igual ou superior a oito anos (86,7%). Do total de 

cadelas, 12 (52,2%) não possuíam raça definida (SRD). As demais pertenciam às 

seguintes raças: Pinscher (três – 13,0%), Dachshund (uma – 4,3%), Dálmata (uma – 

4,3%), Rotweiller (uma – 4,3%), Poodle (uma – 4,3%), Cocker Spaniel (uma – 4,3%), Dog 

Argentino (uma – 4,3%), Lhasa Apso (uma - 4,3%) e Pastor Alemão (uma – 4,3%) 

(ANEXO VIII). Das 19 cadelas sadias, quatro (21,1%) não possuíam raça definida (SRD). 

As demais pertenciam às seguintes raças: Poodle (quatro – 21,1%), Schnauzer (dois – 

10,5%), Pinscher (dois – 10,5%), Lhasa apso (dois – 10,5%), Labrador (dois – 10,5%), 

Fox Paulistinha (um – 5,3%), Golden Retriever (um – 5,3%), e Shin Tzu (um – 5,3%). 

Quanto ao histórico reprodutivo, 19 cadelas com neoplasia não eram castradas 

(82,6%) e destas, 13 apresentavam cio regular (68,4%), segundo os proprietários. Das 23 

cadelas, 12 (52,2%) já tinham estado gestantes e nove (39,1%) já tinham manifestado 

pseudociese em algum momento da vida reprodutiva. Além disso, sete (30,4%) cadelas já 

tinham recebido contraceptivos, sendo que nenhuma delas recebeu abortivos (ANEXO 

VII).  

Em relação às 19 cadelas sadias, de acordo com as informações dos proprietários, 

14 (73,7%) eram castradas, seis já tinham manifestado pseudociese (31,6%), uma (5,3%) 

tinha recebido contraceptivo hormonal ao longo da vida e nenhuma recebeu abortivos. 

Vale ressaltar que em todas as cadelas castradas, com neoplasia e sadias, as ovário-

histerectomias (OSH) foram realizadas após o segundo cio. Após análise estatística dos 

dados, observou-se que as cadelas sem raça definida apresentaram maior risco de 

desenvolvimento de neoplasia mamária. Além disso, a OSH agiu como fator de proteção 

para as cadelas sem neoplasia, enquanto o uso de contraceptivos agiu como fator de 

risco, com nível de significância de 92% (tabela 8).  

 

Tabela 8. Associação entre neoplasias mamárias em cadelas e os fatores sem raça 

definida, ovário-histerectomia (OSH) pseudociese e uso de contraceptivos. 

Variável Odds Ration Intervalo de confiança (95%) p valor 

SRD 4,091 1,036-16,15 0,08* 
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OSH 0,0751 0.01703, 0.3319 0,0007* 

Pseudociese 1,393 0.3875, 5.006 0,85* 

Contraceptivos 7,875 0.8719, 71.12 0,08** 

*Teste qui-quadrado 

** Teste exato de Fisher 

 

Em relação aos nódulos mamários, o tempo relatado entre a percepção do tumor 

pelo proprietário e o encaminhamento para o atendimento clínico variou entre dois e 60 

meses, com média de 14,2 meses, sendo que quatro proprietários não souberam fornecer 

essa informação. A análise da correlação entre tempo com nódulo e caráter da neoplasia 

(benigna ou maligna) revelou não haver correlação entre estas variáveis (rs=0,4012). 

Além da visualização dos nódulos mamários, os tutores/proprietários relataram que as 

cadelas manifestavam dor (43,5%), perda de peso (26,1%) e perda de apetite (13,0%) 

(ANEXO VII). 

Ao exame físico, observou-se que as mamas mais afetadas foram as abdominais 

caudais (17 – 56,7%), seguidas das inguinais (sete – 23,3%), torácicas caudais (quatro – 

13,3%) e abdominais craniais (duas – 6,7%). Quanto às características macroscópicas 

dos 30 nódulos (Figuras 2, 3, 4 e 5), 12 (40%) eram menores que 3 cm, 11 (36,7%) 

possuíam entre 3 e 5 cm e sete (23,3%) eram maiores que 5 cm; 16 apresentavam 

superfície regular (53,3%), 25 (83,3%) eram firmes, somente um (3,3%) apresentava área 

de ulceração e cinco (16,7%) produziam algum tipo de secreção, que variou entre serosa 

e serossanguinolenta. Das cinco cadelas que apresentaram múltiplos nódulos, duas 

apresentaram ao menos um tumor com diâmetro entre 3 e 5 cm e uma possuía um dos 

nódulos maior que 5 cm . 
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Figura 3. Cadela sem raça definida (SRD), 

apresentando nódulo com 3 cm localizado na 

mama abdominal caudal direita, cuja classificação 

histopatológica foi de carcinoma em tumor misto. 

Figura 2. Cadela sem raça definida (SRD), 

apresentando nódulo com 6 cm localizado 

na mama inguinal esquerda, cuja 

classificação histopatológica foi de 

carcinoma em tumor misto. 

Figura 4. Cadela sem raça definida (SRD), 

apresentando nódulo com 9 cm localizado na 

mama torácica caudal esquerda, ulcerado, 

cuja classificação histopatológica foi de 

carcinoma em tumor misto. 

Figura 5. Cadela sem raça definida (SRD), 

apresentando nódulo com 8 cm localizado na 

mama abdominal caudal esquerda, cuja 

classificação histopatológica foi de carcinoma 

tubular. 
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Linfoadenomegalia regional esteve presente em 14 cadelas (60,7%), sendo que 

oito (57,1%) dos linfonodos aumentados correspondia aos drenantes das mamas afetadas 

(ANEXO VII).  

O estadiamento clínico pelo sistema TNM mostrou que, das 17 cadelas com ao 

menos uma neoplasia maligna, seis (35,3%) encontrava-se no estadiamento I, quatro 

(23,5%) no estadiamento II, seis (35,3%) no III e uma no V (5,9%). Os nódulos que 

tiveram estadiamento V pertenciam à uma cadela eutanasiada devido às metástases 

pulmonares (tabela 9). . A análise de correlação entre as variáveis tamanho e caráter da 

neoplasia revelou que estas são dependentes (rs=0,5582). Pode-se perceber, assim, que 

o maior diâmetro no nódulo tem correlação com a malignidade do tumor. 

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

como benignas, sendo seis (66,7%) papilomas, dois (22,2%) adenomas e um (11,1%) 

tumor misto benigno (Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Dentre as 21 (70%) neoplasias 

classificadas como malignas, 15 (71,4%) eram carcinoma em tumor misto e seis (28,6%) 

eram carcinomas simples (tubular e papilar).  

 

 

 

Figura 6. Adenoma. Proliferação de células 

mioepiteliais estreladas benignas, 

acompanhadas de matriz mixoide levemente 

basofílica. HE. 10X. 

Figura 7. Tumor misto benigno. Componente 

ósseo bem diferenciado do tumor misto benigno. 

HE. 10X. 
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Quanto à graduação histopatológica dos 21 carcinomas, 11 (52,4%) eram de grau 

I, 10 (47,6%) de grau II e nenhum de grau III (ANEXO VIII). Das 11 graduadas no grau I, 

quatro (36,4%) foram estadiadas no estadiamento clínico I, quatro (36,4%) no III, duas 

(18,2%) no II e uma (9,1%) no V. Das 10 graduadas no grau II, quatro (40%) foram 

Figura 8. Papiloma ductal. Proliferação 

neoplásica em arranjo papilar, sustentada por 

eixo de tecido conjuntivo denso. HE. 10X. 

Figura 9. Carcinoma em tumor misto. Á esquerda 

(seta preta) notam-se células epiteliais 

arranjadas em túbulos. À direita (seta vermelha) 

proliferação de tecido ósseo bem diferenciado, 

associado à formação de medula óssea. HE. 

10X. 

Figura 10. Carcinoma tubular. Proliferação de 

células epiteliais em arranjo tubular. Notar 

ausência de células mioepiteliais e membrana 

basal. HE. 40X. 

Figura 11. Carcinoma papilar. Projeções 

papilares com eixo fibrovascular central, 

sustentando múltiplas camadas de células 

epiteliais malignas. HE. 10X. 
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estadiadas no estadiamento clínico I, duas (20%) no II, duas (20%) no III e duas (20%) no 

V. Vale ressaltar que dos nódulos estadiados nos grau I e II, a maioria tinha tamanho igual 

ou superior a 3 cm, sete (63,6%) e sete (70,0%), respectivamente (tabela 9).  

Dos 15 carcinomas em tumor misto, 10 (66,7%) foram classificados no grau I, 

enquanto a maioria (83,3%) dos carcinomas simples foi classificada no grau II. A análise 

de correlação entre as variáveis estadiamento clínico e graduação histopatológica revelou 

que estas variáveis são independentes, ou seja, não houve correlação entre elas no 

presente estudo (rs=0,007).  

 

Tabela 9. Estadiamento clínico, classificação e graduação histopatológica dos nódulos 

mamários das cadelas atendidas no HV-UESC. 

Animal Tamanho Estadiamento 

clínico (TNM) 

Classificação  

Histopatológica 

Graduação 

Histopatológica 

1 2 cm I CTM I 

< 0,5 cm  Ad  

2,5 cm I CTM II 

2 1 cm I CTM II 

3 9 cm III CTM I 

4 3 cm I CTM I 

5 3,5 cm II CTM I 

6 4 cm II CTM I 

7 2 cm I CTM I 

8 3 cm  TMB  

9 7 cm III CTM I 

10 1 cm  Ad  

11 5 cm II CTM II 

12 12 cm III CTM I 

1 cm I CTM I 

13 3 cm I CS II 

1 cm  Pap  

14 6 cm II CTM II 

15 < 1 cm  Pap  

 < 1 cm  Pap  
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16 4 cm V CS II 

2,5 V CS II 

3 cm V CS I 

17 3 cm  Pap  

18 3 cm  Pap  

19 3 cm I CS II 

20 6 cm III CTM I 

21 8 cm III CS II 

22 2 cm  Pap  

23 6,5 III CTM II 

Legenda: Ad = adenoma; CS = carcinoma simples; CTM = carcinoma em tumor misto; Pap = papiloma; TMB 

= tumor misto benigno. 

 

Quanto aos linfonodos removidos durante as mastectomias, nenhum apresentou 

células neoplásicas durante a avaliação histopatológica.  

Os resultados obtidos após avaliação clínica, ultrassonográfica (Figuras 12, 13, 14, 

e 15) e histopatológica dos nódulos mamários benignos e malignos estão apresentados 

nas tabelas 10 e 11. Três nódulos com classificação histopatológica benigna não foram 

visualizados durante a ultrassonografia mamária. Estes nódulos foram mensurados 

durante a avaliação clínica dos pacientes e todos tinham diâmetro inferior a um 

centímetro. O teste estatístico não pode ser aplicado em todas as variáveis, devido ao 

reduzido tamanho amostral, permitindo apenas a análise descritiva dos dados. 

 

Figura 13. Imagem ultrassonográfica de nódulo 
classificado como carcinoma em tumor misto. 
Notar estrutura elíptica entremeada no 
parênquima, medindo 0,53cm x 0,27cm, 
hipoecóica, com margens irregulares. 
 

 

Figura 12. Imagem ultrassonográfica de nódulo 
classificado como tumor misto benigno, ilustrado 
na figura 2. Notar massa medindo 2,53cm x 
1,36cm, padrão sólido, hipoecogênica 
heterogênea, com áreas hiperecóicas amorfas 
entremeadas, formadoras de sombreamento 

posterior intenso. 
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Tabela 10. Achados clínicos, ultrassonográficos e histopatológicos dos nódulos benignos 
e malignos avaliados em cadelas com neoplasia mamária. 
 

 
Classificação histopatológica 

Benignas 
(n=09) 

p 
valor 

Malignas 
(n=21) 

p 
valor 

 Tamanho <3cm 
≥ 3 e ≤ 5cm 

>5cm 

06 (66,7%) 
03 (33,3%) 

0 (0%) 

  
NA 

 06 (28,6%) 
08 (38,1%) 
07 (33,3%) 

 
NA 

 Superfície Regular                
Irregular 

06 (66,7%) 
03 (33,3%) 

NA 10 (47,6%) 
11 (52,4%) 

ns 

Achados 
clínicos 

Aderência aos 
tecidos 

adjacentes 

Sim 
 

Não 

05 (55,5%) 
 

04 (45,5%) 

NA 11 (52,4%) 
 

10 (47,6%) 

 
ns 

 Ulceração Sim 
Não 

0 (0%) 
09 (100%) 

NA 01 (4,8%) 
20 (95,2%) 

 
* 

 
 
 
 
 
 

Achados 
USG 

Tamanho <3cm                 
 ≥ 3 e ≤ 5cm 

>5cm 

06 (66,7%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

NA 09 (42,9%) 
07 (33,3%) 
05 (23,8%) 

  
NA 

Ecotextura Homogênea                  
Heterogênea 

 04 (45,5%) 
 02 (22,2%) 

NA 12 (57,1%) 
09 (42,9%) 

ns 

Ecogenicidade Hipoecogênico 
Normoecogênico                      
Hiperecogênico 

 06 (66,7%) 
 0 (0%) 
0 (0%) 

NA  19(90,5%) 
01 (4,7%) 
01 (4,7%) 

 
NA 

Sombreamento 
posterior 

Sim 
Não 

01 (11,1%) 
05 (55,5%) 

NA 03 (14,3%) 
 18 (85,7%) 

 
* 

 
 

Achados 
histo 

Necrose Sim 
Não 

02 (22,2%) 
07 (71,8%) 

NA 05 (23,8%) 
16 (76,2%) 

 
* 

Tecido ósseo ou 
mineralização 

Sim 
Não 

01 (11,1%) 
08 (89,9%) 

NA 02 (9,5%) 
19 (90,5%) 

 
* 

 Inflamação Sim 03 (33,3%) NA 14 (66,7%)  

Figura 14. Imagem ultrassonográfica de nódulo 
classificado como carcinoma tubular. Notar massa 
medindo 1,87cm x 1,38cm, de padrão complexo, 
predominantemente sólido, hipoecogênico, com 
áreas anecóicas entremeadas. 
 

 

Figura 15. Imagem ultrassonográfica de nódulo 
classificado como carcinoma tubular. Notar uma 
estrutura arredondada, hipoecóica homogênea, 
medindo 3,75cm x 1,58cm, de padrão 
multicavitário, anecogênica, com septações 
internas e capsulada. 
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Não 06 (66,7%) 07 (33,3%) ns 
NA = não se aplica; ns = não significativo; * = significativo 
 

 

 
Graduação histopatológica 

Grau I 
(n=11) 

Grau II 
(n=10) 

 
 
 
 
 

Achados USG 

Tamanho <3cm                
  ≥ 3 e ≤ 5cm 

>5cm 

04 (36,4%) 
03 (27,2%) 
  04(36,4%) 

05 (50%) 
04 (40%) 
01 (10%) 

Ecotextura Homogênea                  
Heterogênea 

05 (45,5%) 
06 (54,5%) 

07 (70%) 
03 (30%) 

Ecogenicidade Hipoecogênico    
Normoecogênico                   
Hiperecogênico 

09 (81,8%) 
  01 (9,1%) 
 01(9,1%) 

10 (100%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

Sombreamento 
posterior 

Sim 
Não 

02 (18,2%) 
09 (81,8%) 

01 (10%) 
09 (90%) 

 

Após transcorrido, aproximadamente, um ano e meio dos procedimentos cirúrgicos 

das cadelas incluídas no projeto, foi realizado o contato com os proprietários destas, a fim 

de obter informações sobre sua sanidade e possíveis recidivas. Dos 22 tutores, foi 

possível contactar 19 deles (tabela 12). Vale lembrar que um dos tutores optou pela 

eutanásia da sua cadela devido às metástases. Foi relatado que oito cadelas estão 

saudáveis e não apresentam novos nódulos. Vale salientar que destas, cinco tiveram 

nódulos classificados como carcinoma em tumor misto, uma como carcinoma simples, 

uma como papiloma e uma como tumor misto benigno. Sete cadelas, embora também 

sem alterações clínicas aparentes, possuem nódulos mamários (duas destas já tinham 

estes nódulos durante o desenvolvimento do projeto, os quais não puderam ser retirados 

juntamente com os outros devido à extensão da mastectomia). Dessas cadelas, seis 

tinham nódulos classificados como carcinoma em tumor misto e uma como carcinoma 

simples. Quatro animais foram a óbito, sendo três desses atribuídos ao processo 

neoplásico e um ocorrido durante o pós operatório de uma OSH e mastectomia realizadas 

em clínica particular. Todas estas cadelas que foram a óbito tiveram recidivas e/ou novos 

nódulos mamários, segundo os tutores. Os nódulos destas pacientes foram classificados 

como carcinoma em tumor misto (dois), carcinoma simples (um), adenoma (um). A cadela 

com adenoma possuía outros nódulos cujas classificações foram de carcinoma tubular e 

carcinoma em tumor misto; estes nódulos não puderam ser utilizados no projeto. 

 

Tabela 11. Achados ultrassonográficos e graduação histopatológica dos nódulos 
malignos avaliados em cadelas com neoplasia mamária. 
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Tabela 12. Evolução do quadro clínico das cadelas com neoplasia mamária atendidas no 

HV-UESC. 

 Óbito Livre de 

neoplasia 

Com neoplasia Sem 

informação 

Total 

Animais 5 (21,7%) 8 (34,8%) 7 (30,4%) 3 (13,1%)  

Total     23 (100%) 

 

 
5.2. Expressão gênica 
 
5.2.1 Grupos controle, neoplasias benignas e malignas 

 
A análise molecular quantitativa dos genes relacionados à apoptose revelou que, 

embora a expressão dos genes BAX, BCL-2 e p53 tenha sido maior no grupo das 

neoplasias malignas, não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

avaliados para nenhum destes marcadores (Figura 16).  

 

Figura 16. Expressão gênica relativa dos genes relacionados a apoptose BAX (A), BCL-2 (B) e p53 (C) nos 
grupos controle, neoplasias benignas e malignas em cadelas.  
Testes estatísticos ANOVA e Student Newman Keuls (SNK), *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

Em relação à expressão molecular dos genes associados à resposta imune ao 

tumor, o grupo que revelou maior expressão da IL-6 foi o referente às neoplasias 
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malignas, sem haver diferença estatística significativa entre os grupos avaliados (Figura 

17A). Quanto à IL-10, as neoplasias malignas também foram as que tiveram maior 

expressão, com diferença significativa entre estas e o grupo controle (Figura 17B). O 

grupo dos tumores malignos também revelou maior expressão do INF-Ɣ, com diferença 

significativa entre este e o grupo dos benignos (Figura17C). Por fim, a partir da análise da 

expressão do TGF-β, observou-se que o grupo controle foi o que teve maior expressão 

desta citocina, apresentando diferença estatística significativa em relação às neoplasias 

benignas e das malignas (Figura 17D). 

 

 

Figura 17. Expressão gênica relativa dos genes associados à resposta imunológica IL-6 (A), IL-10 (B), INF-
Ɣ (C) e TGF-β (D) nos grupos controle, neoplasias benignas e malignas em cadelas. 

Testes estatísticos ANOVA e Student Newman Keuls (SNK), *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

 

5.2.2 Grupos controle, adenoma/tumor misto benigno, papiloma, carcinoma 
em tumor misto e carcinoma simples 
 

Em relação a cada subtipo histopatológico avaliado nesta pesquisa, a análise 

molecular quantitativa relativa revelou que a expressão do gene pró-apoptótico BAX foi 

maior no grupo dos papilomas e menor no grupo dos adenomas/tumor misto benigno. Os 
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grupos que revelaram diferença significativa estão evidenciados na figua 18A. O gene 

anti-apoptótico BCL-2 foi mais expresso nos tumores classificados como carcinoma em 

tumor misto, embora não tenha sido obtida diferença estatística entre nenhum grupo 

avaliado (Figura 18B). A análise do gene p53 revelou maior expressão nos carcinomas 

em tumor misto, embora somente tenha havido diferença entre o grupo controle e os 

adenomas/tumor misto benigno, com menor expressão nestes últimos (Figura 18C).   

 
Figura 18. Expressão gênica relativa dos genes relacionados a apoptose BAX (A), BCL-2 (B) e p53 (C) nos 
diferentes tipos histopatológicos de neoplasia mamária em cadelas. 
Legenda: C = controle; Ad/TM = adenoma/tumor misto benigno; Pap = papiloma; CTM = carcinoma em 
tumor misto; CS = carcinoma simples.  
Testes estatísticos ANOVA e Student Newman Keuls (SNK), *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

         

           Em relação à expressão molecular dos genes associados à resposta imune ao 

tumor, o grupo que revelou maior expressão da IL-6 (Figura 19A) foi o referente aos 

carcinomas simples, enquanto que os carcinomas em tumores mistos foram os que mais 
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expressaram a IL-10 (Figura 19B). Os tumores classificados como papilomas foram os 

que revelaram maior expressão do INF-Ɣ (Figura 19C), enquanto que o grupo controle foi 

o que mais expressou o TGF-β (Figura 19D). 

 

 

Figura 19. Expressão gênica relativa dos genes associados à resposta imunológica IL-6 (A), IL-10 (B), INF-
Ɣ(C) e TGF-β (D) nos diferentes tipos histopatológicos de neoplasia mamária em cadelas. 

Legenda: C = controle; Ad/TM = adenoma/tumor misto benigno; Pap = papiloma; CTM = carcinoma em 
tumor misto; CS = carcinoma simples.  
Testes estatísticos ANOVA e Student Newman Keuls (SNK), *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
 
 

Ainda em relação à resposta imunológica ao tumor, foi observado que a maioria 

dos nódulos classificados como malignos apresentavam infiltrado inflamatório 

mononuclear linfo-plasmocitário de intensidade variável, diferentemente dos benignos 

(ANEXO IX).  
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6 DISCUSSÃO  
 

A maioria das cadelas atendidas possuía oito anos de idade ou mais, dado que 

corrobora com os relatos da literatura, que indicam que a incidência das neoplasias 

mamárias aumenta com a idade (EGENVALL et al., 2005; LANA et al., 2007; OLIVEIRA et 

al., 2003; TORÍBIO et al., 2012). Segundo Egenvall et al. (2005), até os seis anos de vida, 

os riscos de uma cadela desenvolver tumor de mama são de 1%; até os oito anos de vida, 

os riscos aumentam para 6%; cadelas com mais de 10 anos têm 13% de probabilidade de 

apresentarem esta neoplasia. De fato, quanto maior a longevidade do animal, maior é o 

tempo de exposição aos agentes iniciadores da carcinogênese, responsáveis pelas 

mutações celulares, bem como aos agentes promotores, a exemplo das alterações 

hormonais.  

Em relação à predisposição racial, embora nesta pesquisa a maioria das cadelas 

com neoplasia mamária não tivessem raça definida (SRD), acredita-se que este resultado 

seja devido ao fato destes animais representarem a maioria da população canina atendida 

na rotina clínica do HV-UESC.  

Quanto às alterações clínicas observadas, estas estão de acordo com as relatadas 

por LANA et al. (2007). A linfoadenomegalia pode estar relacionada ao nódulo, uma vez 

que foi observado que a maioria dos linfonodos aumentados correspondia aos drenantes 

das mamas afetadas. Entretanto, como nenhum dos linfonodos avaliados apresentou 

células neoplásicas ao exame histopatológico, sugere-se que o aumento de volume tenha 

sido devido a uma resposta imunológica do organismo. A perda de peso e de apetite, 

relatadas pelos proprietários, podem se tratar de alterações paraneoplásicas que 

acompanham a neoplasia (BERGMAN, 2012) ou mesmo alterações inespecíficas. Vale 

ressaltar que a perda de peso pode estar relacionada à dor relatada pelos proprietários, 

uma vez que cinco das seis cadelas que perderam peso, segundo os tutores, 

apresentavam dor, o que pode ter influenciado na ingestão de alimentos.  

Em relação às alterações hormonais decorrentes de hormônios exógenos ou 

endógenos, os resultados obtidos revelaram que, mesmo tardia, a OSH ainda se revelou 

uma medida preventiva para o desenvolvimento da neoplasia mamária, embora Schneider 

et al. (1969) tenham concluído em suas pesquisas que cadelas com castração tardia, 

realizada após o segundo estro, têm 26% de risco de terem tumor de mama, 

diferentemente daquelas castradas antes do primeiro cio (0,05%). Pesquisas realizadas 

por outros autores (LANA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2003; VALLE, 2017) indicam a 



56 
 

influência das alterações hormonais que ocorrem nas fases dos ciclos estrais no 

desenvolvimento dos nódulos mamários. De acordo com Lana et al. (2007), o fato da 

progesterona estimular a síntese do hormônio do crescimento na glândula mamária e, 

consequentemente, induzir à hiperplasia dos constituintes mioepiteliais e secretórios, 

também pode favorecer a formação de nódulos.  

 Quanto à exposição hormonal endógena provocada pela pseudociese, observada 

em aproximadamente 40% das cadelas com tumor de mama avaliadas, apesar de não ter 

sido um fator significante estatisticamente, sugere-se que esta possa ter influenciado no 

desenvolvimento neoplásico. Esta hipótese é baseada no fato de que, durante a 

pseudociese, devido ao comportamento de gestante, há liberação de prolactina e 

produção láctea pelas glândulas mamárias. A prolactina também pode agir como fator de 

crescimento, além de sensibilizar as células epiteliais aos efeitos do estrógeno. Dessa 

forma, a frequente exposição a este hormônio pode elevar os riscos de alterações 

mamárias (QUEIROGA et al., 2005).  

Ainda em relação à exposição hormonal, observou-se que o uso de contraceptivo 

para evitar o estro se revelou como fator de risco ao desenvolvimento dos tumores 

mamários. Estes resultados corroboram com estudos realizados por outros 

pesquisadores, que já confirmaram a ação dos contraceptivos como fatores 

predisponentes ao desenvolvimento das neoplasias de mama (LANA et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2003, TORÍBIO et a., 2012).  

Quanto ao tempo que os proprietários postergaram em levar suas cadelas para 

atendimento veterinário, cuja média foi superior a um ano, sugere-se que isso possa ter 

favorecido a transformação celular maligna, embora a análise estatística não tenha 

revelado correlação entre estas variáveis. Esta hipótese baseia-se nas conclusões obtidas 

por Cassali et al. (2012), que relatam que tumores mistos benignos que não são 

removidos nos estágios inicias da lesão podem evoluir para um crescimento 

carcinomatoso a partir dos componentes epiteliais da neoplasia.  

Em relação à localização dos nódulos, a maioria deles se apresentava nas 

glândulas inguinais e abdominais caudais, dados que corroboram com os resultados 

obtidos por Oliveira et al. (2003) e Toríbio et al. (2012). Estas glândulas costumam ser as 

mais acometidas devido ao fato de possuírem maior quantidade de parênquima (LANA et 

al., 2007). Além disso, a ocorrência de múltiplos nódulos em mamas distintas observada 

neste estudo também já foi relatada por outros pesquisadores (LANA et al., 2007; 

TORÍBIO et al., 2012). 
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Quanto ao tamanho dos nódulos, considerado um fator prognóstico para as 

neoplasias mamárias, os resultados obtidos corroboram com os relatos da literatura 

(FERREIRA et al., 2009; FERREIRA et al., 2017), uma vez que mais de 70% dos nódulos 

malignos avaliados foi igual ou maior do que 3 centímetros, sendo que quase metade 

destes era maior do que 5 centímetros. Em contrapartida, 66,7% dos benignos foi menor 

que 3 centímetros, havendo correlação entre estas variáveis. Segundo Ferreira et al. 

(2017) e Campos e Lavalle (2017) a avaliação do tamanho tumoral é um dos fatores mais 

importantes para o estabelecimento do prognostico do animal. Eles afirmam, ainda, que 

nódulos mamários com diâmetros maiores do que 5 centímetros são associados a um pior 

prognóstico e menor tempo de sobrevida. Além disso, a ulceração foi associada aos 

tumores malignos, com diferença significativa, como relatado por outros autores (LANA et 

al., 2007). Vale ressaltar que no decorrer da pesquisa foram atendidas outras cadelas 

com nódulos ulcerados, mas que já apresentavam doença em estágio avançado, algumas 

com metástases pulmonares. Este fato impediu que estas fossem encaminhadas para o 

procedimento cirúrgico e foram excluídas do estudo. 

Levando em consideração o estadiamento clínico, pode-se notar que a maioria dos 

animais com nódulos malignos foi classificada nos estadiamentos de pior prognóstico. 

Estes dados são confirmados por outros autores, que concordam que o estadiamento 

clínico pode e deve ser utilizado como um fator prognóstico para cadelas com neoplasia 

mamária (CAMPOS; LAVALLE, 2017). 

Quanto ao caráter das amostras avaliadas, 70% revelaram malignidade, dados que 

corroboram com outros pesquisadores nacionais (FILGUEIRA, 2003; TORÍBIO et al., 

2012; ZUCCARI et al., 2001). Acredita-se que o menor índice de malignidade observado 

em outros países seja devido à elevada taxa de castração precoce, a exemplo dos 

Estados Unidos (NUNES et al., 2017). Infelizmente, como comprovado na presente 

pesquisa, no Brasil a prática do uso de anticoncepcionais se sobrepõe à OSH como 

método contraceptivo. Além disso, mais de 70% dos carcinomas foram classificados como 

carcinomas em tumores mistos, dado corroborado pela literatura (CASSALI et al., 2012; 

GAMBA et al., 2017), que indica que no Brasil esse é o tipo histopatológico de tumor 

mamário maligno mais relatado. 

Também foi observado neste estudo que, embora malignos, a maioria dos tumores 

apresentava uma graduação histopatológica baixa, uma vez que a maioria dos casos foi 

classificada como grau I. Entretanto, vale ressaltar que o percentual de nódulos 

classificados como carcinomas simples de grau II foi bem elevado em comparação aos 
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carcinomas em tumores mistos. Este dado corrobora com a literatura, visto que os 

carcinomas em tumores mistos são os carcinomas com melhor prognóstico e 

características de malignidade mais discretas (CASSALI et al., 2012).  

Quanto aos achados ultrassonográficos das mamas afetadas, o tamanho dos 

nódulos mais uma vez se revelou como um fator prognóstico (NYMAN et al., 2006), visto 

que as imagens ultrassonográficas revelaram que todos os tumores benignos eram 

menores do que 3 cm, enquanto que quase 60% dos malignos era igual ou maior do que 

3 centímetros. Em relação aos tumores em que foi observado sombreamento posterior, 

em todos foi notada proliferação de tecido ósseo à histopatologia, sendo classificados 

como tumores mistos, benignos (um) ou malignos (três). Neste caso, esta característica 

não pode ser utilizada como indicativo de malignidade, o que é citado por alguns autores 

(CALAS et al., 2007; MOHAMED et al., 2011) 

Em relação aos demais achados ultrassonográficos, não foi possível fazer 

nenhuma associação entre eles e as demais características de malignidade avaliadas 

neste estudo. Segundo Nyman et al. (2006), os achados ultrassonográficos obtidos 

através da ultrassonografia convencional possuem pouca sensibilidade na avaliação da 

malignidade dos nódulos mamários caninos. 

Avaliando a expressão gênica dos marcadores tumorais relacionados ao processo 

de apoptose BCL-2 e p53 entre os grupos controle, neoplasias benignas e neoplasias 

malignas, foi possível observar que os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram com 

os resultados obtidos por outros autores (EISENBERG; KOIFMAN, 2001; LINJAWI et al., 

2004). De acordo com a literatura, a expressão do p53 pode estar associada a tumores 

mais agressivos, uma vez que pode sinalizar mutações genéticas, encontradas em 

neoplasias mamárias, indicativas de pior prognóstico (EISENBERG; KOIFMAN, 2001; 

LINJAWI et al., 2004). Além disso, Silvestrini et al. (1994) sugerem que a expressão deste 

marcador e do BCL-2 podem estar associadas. Entretanto, no que diz respeito à 

expressão da BAX, os resultados obtidos vão de encontro aos estudos realizados em 

humanos por Pluta et. (2011), uma vez que foi encontrada maior expressão desta 

proteína nas neoplasias mamárias malignas na presente pesquisa. 

Quanto à análise da expressão destes marcadores entre cada tipo histopatológico 

avaliado, os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que, embora o grupo 

dos papilomas tenha revelado a maior expressão da proteína BAX em relação aos 

carcinomas, os carcinomas simples tiveram maior expressão em relação aos adenomas e 

ao grupo controle. Este último resultado contraria a hipótese de que neoplasias malignas 
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expressam menos a BAX em relação a neoplasmas menos agressivos. Uma vez que o 

BAX tem ação de promover a morte celular por apoptose, é esperado que ele aja como 

supressor tumoral e, por conseguinte, que seja mais expresso em neoplasias menos 

agressivas. Pluta et al. (2011), que encontraram menor expressão desta proteína nas 

neoplasias mamárias malignas por eles avaliadas, sugeriram a realização de outras 

pesquisas para avaliar o potencial uso desta como fator prognóstico. Sugere-se a 

realização de mais estudos para elucidar a importância do uso deste marcador para 

avaliação do prognóstico, dada a variação entre os resultados obtidos.  

Não houve diferença entre os grupos avaliados no que diz respeito à expressão da 

BCL-2. Linjawi et al. (2004) também concluíram não haver relação entre a expressão 

imuno-histoquímica de BCL-2 e o tempo de sobrevida dos pacientes analisados na sua 

pesquisa. O tempo de sobrevida está diretamente relacionado à agressividade do tumor e 

ao prognóstico do paciente, uma vez que quanto mais agressivo, pior o prognóstico e 

menor é o tempo de sobrevida. Além disso, os resultados obtidos por Linjawi et al. (2004) 

revelaram que a expressão do BCL-2 estava relacionada a expressão de receptores de 

estrógeno e progesterona, sugerindo sua associação a um prognóstico mais favorável. 

Estes resultados foram de encontro ao esperado por eles, uma vez que por este ser um 

fator anti-apoptótico, sugere-se que esteja mais expresso em tumores mais agressivos. 

Neste sentido, Linjawi et al. (2004) atribuíram estes resultados à possibilidade de outros 

membros da família BCL-2 pró-apoptóticos, como a proteína BAX interferirem nos efeitos 

da BCL-2. De fato, na presente pesquisa, o grupo das neoplasias malignas também 

revelou maior expressão da BAX. Esses dados reforçam a necessidade de mais estudos 

elucidativos a este respeito. 

Quanto à expressão do p53, sabe-se que em células normais a proteína p53 se 

degrada rapidamente, entretanto, quando alterada, como nos casos de carcinomas 

mamários, ela se acumula, permitindo a análise de sua expressão. Dessa forma, quanto 

mais agressivo o tumor, maior tende a ser sua expressão (ZUCCARI et al., 2008). 

Segundo Ferreira et al. (2017) são escassos os estudos que comprovam a eficácia do uso 

deste marcador para avaliação do prognóstico da neoplasia mamária em cadelas. 

Corroborando com os resultados aqui relatados, Klopfleisch e Gruber (2009) também não 

obtiveram resultados conclusivos para a expressão gênica da p53 ao compararem 

neoplasias de mama malignas e benignas de cadelas. A despeito disto, o resultado da 

expressão do gene p53 foi similar ao encontrado para BCL-2. Silvestrini et al. (1994), que 
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avaliaram as expressões imuno-histoquímicas do p53 e do BCL-2, concluíram que estas 

estão fortemente associadas, o que confirma os achados da presente pesquisa. 

Em relação à expressão molecular dos genes associados à resposta imune ao 

tumor, entre os grupos controle, neoplasias benignas e neoplasias malignas, o grupo das 

neoplasias malignas revelou maior expressão das citocinas IL-6 e IL-10. Estes resultados 

corroboram com a literatura, que associa a elevada expressão destas citocinas a um 

prognóstico ruim nas cadelas com neoplasia mamária (ANDRÉS et al., 2013).  

A respeito da avaliação da expressão da IL-6 entre cada tipo histopatológico 

avaliado, foi possível inferir que os grupos dos carcinomas simples e dos carcinomas em 

tumores mistos apresentaram maior expressão de IL-6. Além disso, analisando a 

expressão dessa citocina conjuntamente com a da BCL-2, pode-se perceber que ambas 

foram mais expressas nos carcinomas, sugerindo sua ação anti-apoptótica. 

Adicionalmente, a diferença entre a elevada expressão da IL-6 pelo grupo dos carcinomas 

simples, tipo histológico mais agressivo dentre os tipos avaliados na pesquisa (CASSALI, 

2017), e as amostras do grupo controle e dos papilomas corrobora com a literatura 

(ANDRÉS et al. 2013; TANIGUCHI; KARIN, 2014).  Estes resultados reforçam a relação 

entre a expressão de IL-6 e a agressividade tumoral, uma vez que estudos revelam a 

ação pró-tumoral exercida por esta. A IL-6 é uma das citocinas mais amplamente 

relacionadas ao prognóstico ruim nas neoplasias mamárias humanas, bem como ao 

estágio avançado da doença e ocorrência de metástases. Esta citocina age através da 

super-regulação anti-apoptótica, favorecendo a sobrevivência das células tumorais, bem 

como auxilia na diferenciação, migração, invasão, angiogênese, inflamação e 

metabolismo celular, além de estar relacionada relação com a transição 

epitelialmesenquimal (TANIGUCHI; KARIN, 2014). 

Em relação à expressão da IL-10 entre cada tipo histopatológico avaliado, dados 

resultados confirmam a relação da IL-10 com a agressividade da neoplasia. A IL-10 é uma 

potente citocina anti-inflamatória e imunossupressora, que, assim como a IL-6, está 

relacionada a um pior prognóstico. Ela inibe a expressão gênica e síntese de citocinas por 

macrófagos, além de inibir sua capacidade de apresentar antígenos, interferindo no 

combate às células tumorais (ANDRÉS et al. 2013). 

Os resultados obtidos a partir da análise da expressão do INF-Ɣ foram de encontro 

com dados da literatura referentes às neoplasias mamárias em humanos (LIU et al., 2012; 

MURRAY et al., 2014). Embora a maior expressão desta citocina seja relacionada a um 

melhor prognóstico, a interpretação dos resultados obtidos na presente pesquisa não 
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corroborou com os relatos de outros autores. Segundo Liu et al. (2012), neoplasias 

mamárias em humanos com baixa expressão do INF-Ɣ apresentam prognóstico ruim, fato 

justificado por sua ação na inibição do ciclo celular, na indução da apoptose e da 

atividade dos macrófagos e na interrupção da angiogênese (MURRAY et al., 2014). 

Entretanto, neste estudo, o grupo dos tumores malignos revelou maior expressão do INF-

Ɣ. Além disso, comparando-se os tipos histopatológicos, embora o grupo dos papilomas 

tenha revelado maior expressão desta citocina, entre os grupos em que foi observada 

diferença estatística significativa na expressão do INF-Ɣ, esta foi maior nas neoplasias 

sabidamente mais agressivas em comparação aos demais tipos avaliados. Sugere-se 

mais estudos acerca deste marcador, abrangendo neoplasias mamárias caninas, a fim de 

elucidar se este, assim como na medicina humana, pode ser utilizado para a avaliação do 

prognóstico de cadelas com tumores de mama. 

O TGF-β é uma citocina relacionada a diferentes estágios do desenvolvimento do 

tumor mamário e possui elevada ação imunossupressora no microambiente tumoral 

(JIANG; SHAPIRO, 2014). Dessa forma, visto que o grupo controle foi o que mais 

expressou essa citocina, tanto comparando-se neoplasias benignas e malignas, quanto 

todos os tipos histológicos avaliados, sugere-se que a ação imunossupressora, devido 

aos efeitos dessa citocina não estava presente nos grupos com neoplasia. Esta ideia é 

reforçada na pela presença de infiltrado inflamatório moderado a intenso nos grupos com 

neoplasia, em especial nos carcinomas, o que sugere a existência de resposta 

imunológica ao tumor. 

Neste contexto, no exame histopatológico, pôde-se observar que quase 70% das 

neoplasias malignas estavam acompanhadas de infiltrado inflamatório, enquanto que 

pouco mais de 30% das benignas apresentavam inflamação concomitante. O padrão do 

infiltrado em praticamente todas as amostras foi de mononucleares, com predomínio de 

linfócitos e plasmócitos. Esses achados corroboram com a literatura, que indica que 

infiltrado linfocítico é frequentemente encontrado em tumores mamários malignos caninos 

e humanos e está associado à agressividade da neoplasia (ANDRÉS et al., 2013; 

CARVALHO et al., 2014; DeNARDO; COUSSENS, 2007; KIM et al., 2013).   

Desde o ano de 1863, a inflamação crônica vem sendo relacionada aos processos 

neoplásicos, devido à constante observação de leucócitos nos tecidos tumorais. Dessa 

forma, vem se concluindo que as células inflamatórias, liberadas durante a resposta 

imune em processos crônicos, revelam-se mais como agentes pró-tumorais que anti-

tumorais, devido à liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e a IL-10. 
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(CARVALHO et al., 2014; DeNARDO; COUSSENS, 2007). Vale ressaltar que estas 

citocinas, como evidenciado por este estudo, estão relacionadas a neoplasias mamárias 

malignas em cadelas. 

Por fim, em relação à sobrevida das cadelas incluídas no projeto, após 

transcorridos aproximadamente 18 meses após as mastectomias, quase 80% delas 

permanecem saudáveis, segundo os tutores. Embora mais de 45% destas ainda 

permaneçam com algum nódulo mamário, seus respectivos tutores afirmam que elas se 

encontram bem e com qualidade de vida. 
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7 CONCLUSÃO 
 
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 O uso de contraceptivos aumenta o risco de cadelas desenvolverem nódulos 

mamários. 

 A ovário-histerectomia reduz o risco do desenvolvimento de tumores de mama em 

cadelas, mesmo quando realizada após o segundo cio. 

 A maioria dos nódulos avaliados nas cadelas deste estudo era maligna e, destes, o 

carcinoma em tumor misto foi o subtipo mais frequente. 

 A expressão do gene anti-apoptótico BCL-2 e do p53 foi maior nos grupos dos  

carcinomas. 

 A maior expressão de IL-6 e IL-10 foi observada nos carcinomas e está associada 

a tumores mamários mais agressivos nas cadelas.  

 Quanto à relação entre a expressão de INF-Ɣ e TGF-β e a agressividade tumoral, 

sugere-se mais estudos com neoplasias mamárias em cadelas para elucidar a 

importância destas citocinas na resposta imune ao tumor de mama. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da avaliação das alterações clínicas observadas nas cadelas atendidas 

com neoplasia mamária, pode-se perceber a influência das alterações hormonais no 

desenvolvimento neoplásico nos animais avaliados, como a pseudociese e o uso de 

progestágenos exógenos. Além disso, concluiu-se que a ovário-histerectomia pode agir 

como fator de proteção ao desenvolvimento destas alterações. Notou-se, ainda, que a 

prática da castração precoce não foi o método contraceptivo de eleição pelos 

proprietários. Estes resultados sugerem que a população carece de conscientização no 

que diz respeito ao manejo reprodutivo e aos riscos que os contraceptivos exercem para 

seus animais de estimação. 

Além disso, também foi possível perceber que a maioria dos nódulos foi maligna, 

Entretanto, os carcinomas, embora malignos, revelaram discretas a moderadas 

características de malignidade, o que sugere a baixa agressividade dos tipos avaliados. 

Pode-se notar, também, que o infiltrado inflamatório é um achado comum em neoplasias 

mamárias malignas em cadelas. 
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ANEXO I 
 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz 

Hospital Veterinário 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, ___________________________, autorizo a participação do meu 

animal__________________, espécie canina, sexo feminino, na pesquisa RESPOSTA 

IMUNE, PROGRESSÃO E PROGNÓSTICO DA NEOPLASIA MAMÁRIA CANINA, 

desenvolvida sob a responsabilidade da aluna de doutorado do Programa de Pós 

Graduação em Ciência Animal da UESC, Paula Elisa Brandão Guedes e de sua 

orientadora, profa. Fabiana Lessa Silva. Afirmo, ainda, estar ciente de todos os 

procedimentos aos quais meu animal será submetido, e de que todos os exames e 

tratamento serão executados de forma gratuita, com a finalidade de melhorar a qualidade 

de vida do meu animal. Declaro aceitar a necropsia do meu animal, caso ele venha a 

óbito, consciente de que este procedimento contribuirá com os avanços nas pesquisas 

sobre as neoplasias de mama. Além disso, estou ciente de que os resultados desta 

pesquisa irão contribuir para o tratamento dos tumores mamários caninos, e que serão 

publicados mantendo sigilo tanto sobre a minha identidade quanto à do meu animal. 

 

Ilhéus, ___,____,____. 

 

 

Assinatura do participante 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz - Hospital Veterinário 

Ficha de avaliação dos animais 

 

 

Data:             Nome:                          Idade:                   Peso:                  Raça: 

Proprietário: 

Endereço: 

Telefone: 

 

1. Há quanto tempo o nódulo foi observado? 

______________________________________________________ 

 

2. O animal já apresentou algum nódulo mamário anteriormente? 

(      ) Não 

(      ) Sim 

 

3. Foi realizada excisão cirúrgica? (Se a resposta anterior foi afirmativa) 

(      ) Não 

(      ) Sim. Diagnóstico:_____________________________________________ 

 

4. Foi realizado tratamento? (Se a resposta anterior foi afirmativa) 

(      ) Não 

(      ) Sim. Qual?__________________________________________ 

 

5. Qual a dieta oferecida ao animal? 

(      ) Ração comercial 

(      ) Ração comercial + alimentação caseira 

(      ) Alimentação caseira 

 

6. O animal perdeu peso recentemente?  

(      ) Não 

(      ) Sim. Quanto?________________________________________________ 
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7. O animal apresentou alteração de apetite? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Há quanto tempo?________________________________ 

 

8. O animal manifesta sinal de dor? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Há quanto tempo?________________________________ 

 

9. Ciclo estral: 

(      ) Regular – a cada seis meses 

(      ) Irregular. Frequência:_________________________________ 

 

10. Ovário-histerectomia: 

(      ) Não  

(      ) Sim. Quando?_______________________________________ 

         Motivo:_____________________________________________ 

 

11. O animal já utilizou contraceptivos? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Qual?__________________________________________ 

         Frequência: _________________________________________ 

 

12. O animal já utilizou abortivos? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Qual?__________________________________________ 

          Frequência:_________________________________________ 

 

13. O animal já apresentou pseudociese? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Frequência:_____________________________________ 

 

14. O animal já esteve gestante? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Frequência:_____________________________________ 
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Avaliação clinica 

 

1. Mamas afetadas: 

(      )T1D                                           (      ) T1E  

       (      ) T2D                                          (      ) T2E 

                 (      ) A1D                                          (      ) A1E 

                 (      ) A2D                                          (      ) A2E 

                 (      ) ID                                              (      ) IE 

 

2. Linfoadenomegalia: 

(      ) Não 

(      ) Sim. Qual?__________________________________________ 

 

3. Temperatura retal: ________________________________________ 

 

4. Tempo de preenchimento capitar: ____________________________ 

 

5. Mucosas: _______________________________________________ 

 

6. Escore corporal:__________________________________________ 

 

7. Hidratação:______________________________________________ 

 

8. Frequência cardíaca:______________________________________ 

 

9. Frequência respiratória:____________________________________ 

 

10. Metástase: 

(      ) Não 

     (      ) Sim. Órgão(s) afetado(s):______________________________ 

 

11. Características do nódulo quanto ao tamanho, consistência, aderência aos 

tecidos adjacentes, secreção e ulceração: 
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12. Estadiamento TNM:  

 

 

T 

 

N 

 

M 

 

Estádio 

   

 

   

 

  

 

Avaliação laboratorial 

 

1. Alteração hematológica: 

(      ) Não 

(      ) Sim. Qual? _____________________________________________ 

 

2. Alteração bioquímica: 



78 
 

(      ) Não 

(      ) Sim. Qual? _____________________________________________ 

 

3. Diagnóstico histopatológico: ____________________________________ 

 

 

OBS.: Todos os laudos seguem em anexo.  
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ANEXO IV 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz - Hospital Veterinário 
Ficha de avaliação de cadelas sem neoplasia mamária 

 
 

Data:             Nome:                          Idade:                   Peso:                  Raça: 
Proprietário: 
 

 
1. Qual a dieta oferecida ao animal? 

(      ) Ração comercial 
(      ) Ração comercial + alimentação caseira 
(      ) Alimentação caseira 
 

2. O animal perdeu peso recentemente?  
(      ) Não 
(      ) Sim. Quanto?________________________________________________ 
 

3. O animal apresentou alteração de apetite? 
(      ) Não 
(      ) Sim. Há quanto tempo?________________________________ 

 
4. O animal manifesta sinal de dor? 

(      ) Não 
(      ) Sim. Há quanto tempo?________________________________ 
 

5. Ciclo estral: 
(      ) Regular – a cada seis meses 
(      ) Irregular. Frequência:_________________________________ 
 

6. Ovário-histerectomia: 
(      ) Não  
(      ) Sim. Quando?_______________________________________ 
         Motivo:_____________________________________________ 
 

7. O animal já utilizou contraceptivos? 
(      ) Não 
(      ) Sim. Qual?__________________________________________ 
         Frequência: _________________________________________ 
 

8. O animal já utilizou abortivos? 
(      ) Não 
(      ) Sim. Qual?__________________________________________ 
          Frequência:_________________________________________ 
 

9. O animal já apresentou pseudociese? 
(      ) Não 
(      ) Sim. Frequência:_____________________________________ 
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10. O animal já esteve gestante? 

(      ) Não 
(      ) Sim. Frequência:_____________________________________ 
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ANEXO V 

 

 

 

Protocolo para extração de RNA das amostras de neoplasia mamária utilizadas no 

projeto: 

 

1. Inicialmente, a bancada, as luvas e todos os demais instrumentos utilizados para o 

processo de extração foram higienizados com álcool 70% e, posteriormente, com 

uma solução removedora de contaminação por RNAse (RNAse Zap®). 

2. Foram pesados, na balança de precisão, 100 mg de cada amostra armazenada a -

80 °C e macerados manualmente em nitrogênio líquido em um cadinho de 

porcelana, com auxílio do pistilo. 

3. As alíquotas maceradas foram transferidas para tubos ependorffs de 2 ml, nos 

quais foi adicionado 1 mL de Trizol Reagent® (Life Technologies), que foi 

homogeneizado às amostras com o auxílio do vórtex. 

4. As amostras foram incubadas em temperatura ambiente durante 5 minutos. 

5. Foram adicionados 200µL de clorofórmio e os tubos foram agitados vigorosamente 

com as mãos durante 15 segundos. 

6. Posteriormente, as amostras foram incubadas em temperatura ambiente durante 5 

minutos. 

7. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 16.000xg a 4°C, durante 15 minutos. 

8. A fase aquosa foi transferida, com o auxílio da pipeta, para outro tubo, no qual 

foram adicionados 500µL de isopropanol. 

9. As amostras foram homogeneizadas com as mãos e incubadas em temperatura 

ambiente durante 10 minutos. 

10. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 13.000xg a 4°C, durante 10 

minutos. 

11. O líquido sobrenadante foi descartado e foi acrescentado 1 mL de etanol 75% 

(diluído na água DEPC) ao pellet. 

12. As amostras foram novamente centrifugadas a 13.500xg a 4°C, durante 5 minutos. 

13. O líquido sobrenadante foi descartado mais uma vez e o pellet foi submetido à 

secagem em temperatura ambiente, durante 15 minutos. 

14. O pellet foi ressuspendido em 50 µL de água DEPC e as amostras foram 
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incubadas a 550C, no banho maria, durante 10 minutos. 

15. As amostras foram armazenadas sob a temperatura de -80oC até o momento da 

obtenção do cDNA. 
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ANEXO VI 

 

Protocolo para obtenção do cDNA (técnica de transcriptase reversa): 

 

1. Inicialmente, a bancada, as luvas e todos os demais instrumentos utilizados para o 

processo de transcriptase reversa foram higienizados com álcool 70% e, 

posteriormente, com uma solução removedora de contaminação por RNAse 

(RNAse Zap®). 

2. Após a quantificação das amostras de RNA e obtenção das suas respectivas 

concentrações, foi calculada a quantidade necessária de cDNA a ser pipetada de 

cada amostra e acrescentada Nuclease Free Water para se obter o volume final de 

10 µL.   

3. Seguindo recomendações do fabricante, foram homogeneizados, em tubos 

ependorffs de 2 mL, os seguintes componentes presentes no kit, obtendo um 

volume final de 10µL do mix para cada reação: 

- 4 µL de Nuclease Free Water; 

- 4 µL de GoScript Reaction Buffer; 

- 2 µL de GoScript Enzyme Mix. 

4. Posteriormente, o mix foi adicionado ao RNA diluído em Nuclease Free Water, com 

obtenção de um volume final de 20µL para cada amostra. 

5. Os tubos contendo as reações foram levados ao termociclador, no qual foram 

submetidos à reação para obtenção do cDNA, nas seguintes condições: 

- anelamento: um ciclo com duração de 5 minutos, a 25oC; 

- extensão: um ciclo com duração de 60 minutos, a 42oC; 

- inativação: um ciclo com duração de 15 minutos, a 70oC; 

6. O produto obtido foi armazenado a -200C até o momento da realização da Real 

Time PCR. 
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ANEXO VII - Dados clínicos e epidemiológicos das cadelas com neoplasia mamária atendidas no HV-UESC 

Animal 
Idade 
(anos) Raça 

Tempo 
nódulo 
(meses) 

Linfonodos 
aumentados Pseudociese Abortivo Contraceptivo OSH Cio regular Dor 

Perda 
apetite 

Perda 
peso Gestação           

1  08  Lhasa Apso 60 Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não     

2  06 Danshund 04 Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não         

3   10  SRD 24 Sim Não Não Não Não Sim Sim Não Não Sim 

4 02  SRD 02 Não - Não Sim Não - Não Não Não Sim   

5 10 SRD 12 Sim Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não         

6 14 SRD 24 Não Não Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim   

7 11 SRD - Sim Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não   

8 09 SRD 06 Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não Sim           

9  09  SRD 24 Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não       

10 09 Dálmata - Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não       

11 09 SRD 05 Sim Não Não Não Não Sim - Não Não Sim       

12 12  Rottweiler 48 Sim Não Não Sim Sim - Não Não Não Não       

13  12 Pinsher 12 Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Sim       

14 09 Poodle 04 Sim Sim Não Não Não - Não Não Não Não       

15 12  Pinsher - Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Sim       

16 11  
Cocker 
Spaniel  03  Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim   

17 12 SRD 07  Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Não           

18 06  Pinsher 08  Não Sim Não Não Não Não Sim Não Sim Sim           

19 10 
Dog 
Argentino 12 Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Não Sim       

20 09  
Pastor 
Alemão 08  Sim Não Não Sim Não Sim Não Não Não Sim           

21  12  SRD 04  Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Sim Não           
22 09 SRD - Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não           

23 12 SRD 02 Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim           
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ANEXO VIII - Características macroscópicas e classificação histopatológica dos nódulos mamários das cadelas 

atendidas no HV-UESC 

 

Nódulo TNM 
 

Localização 
 

Tamanho 
 

Consistência 
 

Aderido 
 

Secreção 
 

Superfície 
 

Ulceração Classificação 
histopatológica 

Graduação 
histopatológica 

1 T1N0M0 (I) Abd cran D 2cm Firme Não Não Irregular Não CTM I 

2 T1N0M0 (I) Inguinal E <0,5cm Firme Não Não Regular Não Adenoma  

3 T1N0M0 (I) Abd caud D 2,5 cm Firme Sim Não Irregular Não CTM II 

4 T1N0M0 (I) Inguinal E 1 cm Firme Sim Não Regular Não CTM II 

5 T3N0M0 (III) Tor caud E 9 cm Firme Sim Sim  Irregular Sim CTM I 

6 T1N0M0 (I) Abd caud D 3 cm Firme Não Não Regular Não CTM I 

7 T2N0M0 (II) Abd caud D 3,5 cm Firme Não Não Regular Não CTM I 

8 T2N0M0 (II) Abd caud D 4 cm Firme Não Não Regular Não CTM I 

9 T1N0M0 (I) Abd caud D 2 cm Firme Não Não Regular Não CTM I 

10 T1N0M0 (I) Tor caud D 3 cm Firme Não Não Irregular Não TMB  

11 T3N0M0 (III) Abd caud E 7 cm Firme Sim Sim  Regular Não CTM I 

12 T1N0M0 (I) Tor caud E 1 cm Macio Sim Não Regular Não Adenoma  

13 T2N0M0 (II) Inguinal D 5 cm Firme Sim Não Irregular Não CTM II 

14 T3N0M0 (III) Inguinal E 12 cm Firme Não Sim Irregular Não CTM I 

15 T1N0M0 (I) Abd caud E 1 cm Firme Sim Não Regular Não CTM I 

16 T1N0M0 (I) Inguinal E 3 cm Firme Não Não Irregular Não CP II 

17 T1N0M0 (I) Abd caud E 1 cm Firme Não Não Regular Não Papiloma  

18 T2N0M0 (II) Abd caud D 6 cm Macio Sim Não Irregular Não CTM II 

19 T1N0M0 (I) Abd caud D < 01 cm Firme Sim Não Regular Não Papiloma  

20 T1N0M0 (I) Inguinal D < 01 cm Firme Sim Não Regular Não Papiloma  

21 T2N0M1 (V) Abd caud D 4 cm Firme Não Sim  Irregular Não CT II 

22 T1N0M1 (V) Abd cran E 2,5 cm Firme Sim Não Regular Não CT II 
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23 T1N0M1 (V) Abd caud E 3 cm Firme Sim Não Regular Não CT I 

24 T1N0M0 (I) Abd caud D 3 cm Macio Sim Não Regular Não Papiloma  

25 T1N0M0 (I) Tor caud E 3 cm Macio  Não Não Irregular Não Papiloma  

26 T1N0M0 (I) Abd caud D 3 cm Macio Sim Não Irregular Não Carcinoma tubular II 

27 T3N0M0 (III) Inguinal E 6 cm Firme Não Não Regular Não CTM I 

28 T3N0M0 (III) Abd caud E 8 cm Firme Sim Não Irregular Não CP II 

29 T1N0M0 (I) Abd caud E 2 cm Firme Sim Não Irregular Não Papiloma  

30 T3N0M0 (III) Abd caud D 6,5 cm Firme Não Não Irregular Não CTM II 

 

Legenda: CP = carcinoma papilar; CT = carcinoma tubular; CTM = carcinoma em tumor misto; TMB = tumor misto benigno. 
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ANEXO IX - Expressão gênica dos genes relacionados à apoptose e à 
resposta imunológica e achados histopatológicos dos nódulos mamários 

das cadelas atendidas no HV-UESC. 
 

 

Amostra Class. 
histopatol. 

Grad. 
histopatol. 

Infiltrado 
inflamatório 

Necrose 2 
ΔΔCT 

BAX 
 

2 
ΔΔCT 

BCL2 
 

2 
ΔΔCT 

p53 
 

5 Adenoma  Não Não 0,239871 0,494627 0,749075 
10 TMB  Não Não 0,092987 0,314696 0,51062 
18 Adenoma  Discreto Não 0,269318 0,700514 0,371288 
24 Papiloma  Moderado Extensa 8,118227 22,32827 36,72718 
25 Papiloma  Não Extensa 0,441047 0,809687 1,933358 
26 Papiloma  Não Não 2,307649 5,043428 0,775464 
29 Papiloma  Não Não 1,180367 1,858972 2,368342 
30 Papiloma  Discreto Não 3,896055 1,743893 1,952115 
31 Papiloma  Não Não 5,386502 1,734732 0,02099 
4 CTM I Moderado Não 3,221025 2,221294 1,622259 
6 CTM II Não Não 3,664388 2,872128 2,274463 
7 CTM II Discreto Não 0,309804 0,625819 0,047339 
8 CTM I Não Extensa 7,17661 7,21407 7,548696 
9 CTM I Discreto Não 0,297582 1,631413 3,288206 
12 CTM I Moderado Não 0,507854 0,612349 0,797106 
13 CTM I Moderado Não 1,336484 2,170747 0,372009 
14 CTM I Moderado Não 0,077406 0,84206 1,126989 
15 CTM I Discreto Não 0,139047 0,966386 0,675119 
16 CTM I Não Extensa 1,005783 0,832328 0,11475 
19 CTM II Discreto Extensa 29,61263 35,39038 5,576333 
20 CTM I Intenso Não 1,409775 6,614623 4,43038 
21 CTM I Moderado Não 4,243979 6,411826 1,608227 
22 CTM II Não Não 97,96327 34,55237 107,2949 
28 CTM II Moderado Não 0,211525 1,132828 4,158944 
1 CS II Não Extensa 0,671237 1,048606 0,615583 
2 CS II Não Não 11,10998 14,68814 1,438829 
3 CS I Discreto Extensa 1,833597 0,843196 0,456898 
11 CS II Não Não 2,634934 0,294244 1,674777 
17 CS II Intenso Não 3,521159 3,571885 4,378764 
23 CS II Moderado Não 2,085012 3,05023 0,667965 
C1     0,656316 1,448594 1,548311 
C2     0,976726 0,609132 0,164748 
C3     0,594649 0,569531 1,141199 
C4     1,53084 1,113217 1,56821 
C5     1,39355 1,649756 1,488324 
C6     1,626417 1,463863 1,260626 
C7     0,756084 0,74017 1,167537 
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Amostra Class. 
histopatol. 

Grad. 
histopatol. 

Infiltrado 
inflamatório 

Necrose 

2 
ΔΔCT 

IL-6 
 

2 
ΔΔCT 

IL-10 
 

2 
ΔΔCT 

INF-Ɣ 

 

 

2 
ΔΔCT

TGF-β 

 
5 Adenoma  Não Não 0,972455 1,441644 0,373927 0,335165 
10 TMB  Não Não 0,027615 0,748405 0,513146 0,206689 
18 Adenoma  Discreto Não 1,377235 3,651347 0,691211 0,301308 
24 Papiloma  Moderado Extensa 43,89818 

 
74,39696 0,282656 

25 Papiloma  Não Extensa 1,591875 3,137712 0,205273 0,67828 
26 Papiloma  Não Não 9,915562 5,56507 12,83694 0,347877 
29 Papiloma  Não Não 3,654807 13,21885 4,140015 0,609617 
30 Papiloma  Discreto Não 3,428557 7,120701 1,323886 1,347374 
31 Papiloma  Não Não 3,410546 1,8708 39,14239 0,008904 
4 CTM I Moderado Não 10,08825 2,962431 6,257015 0,983663 
6 CTM II Não Não 7,294775 1,602015 6,427461 0,257632 
7 CTM II Discreto Não 1,109204 2,806639 0,751241 0,004686 
8 CTM I Não Extensa 22,9068 74,26853 3,387222 0,161996 
9 CTM I Discreto Não 0,100594 14,28234 0,340093 0,665884 
12 CTM I Moderado Não 0,756142 3,356734 1,428349 0,561861 
13 CTM I Moderado Não 4,708501 12,9683 3,209773 0,115938 
14 CTM I Moderado Não 0,235763 19,90311 0,30179 0,903441 
15 CTM I Discreto Não 0,960366 10,73732 0,838806 0,619015 
16 CTM I Não Extensa 4,403158 69,27839 3,571056 0,159588 
19 CTM II Discreto Extensa 86,96253 

 
74,0915 0,709728 

20 CTM I Intenso Não 3,212845 14,81764 2,238837 2,820778 
21 CTM I Moderado Não 14,4576 

 
19,30144 0,120792 

22 CTM II Não Não 387,9749 
 

384,5155 0,12188 
28 CTM II Moderado Não 0,185084 0,005672 0,157946 0,587413 
1 CS II Não Extensa 1,060844 

 
0,728987 0,364132 

22 CS II Não Não 73,8877 
 

16,18496 0,484284 
3 CS I Discreto Extensa 4,542052 

 
3,039748 0,087452 

11 CS II Não Não 5,739184 2,517768 3,914876 0,095495 
17 CS II Intenso Não 12,36612 17,27188 7,230563 1,243107 
23 CS II Moderado Não 14,66293 0,737939 6,322583 0,376435 
C1     0,855637 0,5492 1,681205 1,85619 
C2     1,049786 2,090096 0,704161 0,037162 
C3     0,964222 

 
0,746672 1,856355 

C4     1,730663 4,134399 1,497958 1,825166 
C5     0,712364 0,247335 1,382984 1,701236 
C6     2,017117 0,851933 0,856728 1,575788 
C7     0,464291 

 
0,637417 1,596074 

 
 
Legenda: Class. histopatol. = classificação histopatológica; grad. histopatol. = graduação 
histopatológica. 
 


