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1.RESUMO 

Estudos recentes sobre carcinogênese propõem a detecção de tumorigênicas em 

neoplasias mamárias. Acredita-se que essas células estejam envolvidas no 

mecanismo de metástase. Objetiva-se nesse estudo avaliar a freqüência de 

neoplasias mamárias do Hospital Veterinário da Unifran, determinar o tipo 

histológico predominante e realizar imunomarcações imuno-histoquímicas para o 

anticorpo Oct-4. Foram selecionados seis casos de metástases mamárias durante os 

anos de 2000 a 2014, as lâminas foram reclassificadas de acordo com CASSALI ET 

AL., 2014. As amostras serão analisadas por reação imuno-histoquímica para o 

anticorpo Oct-4. Observou-se que a incidência de metástase é baixa e que os tipos 

predominantes são o carcinoma mamário padrão sólido e o carcinoma mamário 

papilar invasor. 

2.INTRODUÇÃO 

Os tumores mamários são os mais frequentes em cadelas e há alta incidência de 

malignidade (DE NARDI et al., 2002) (OLIVEIRA-FILHO et al., 2010) . A metástase é 

maior causa de morte de pacientes com câncer. É um processo complexo de várias 

etapas que se inicia com a ruptura da membrana basal pela célula tumoral invadindo 

o tecido adjacente. Essas células caem na circulação sanguínea, evadem o sistema 

imune, resistem a apoptose e se instalam em um órgão distante do tumor primário. 

Nesse novo local, as células precisam se adaptar ao microambiente hostil, 

estimularem angiogênese e se proliferarem (STEEG AND THEODORESCU, 2008). 

Autores acreditam que a neoplasia pode se desenvolver a partir de uma pequena 

subpopulação de células com capacidade de autorrenovação e diferenciação em 

outras células teciduais, essas células são chamadas de células-tronco tumorais 

(CTT), (Al-HAJJ & CLARKE, 2004). Devido às similaridades de uma célula 

neoplásica com uma célula-tronco, marcadores de células pluripotentes 

germinativas, o Oct-4 (Fator de transcrição octâmero) (PALMIERIet al., 1994) em 

seres humanos tem sido associado com neoplasias mamárias e seminomas (EZEH 

et al., 2005). Em cães, o Oct-4 foi imunomarcado em neoplasias mamárias 

(WEBSTER et al., 2007).Em neoplasias mamárias humanas o Oct-4 pode ser um 

potencial biomarcador para início, progressão e diferenciação dessas neoplasias 

(LIU et al., 2011).   

3.OBEJTIVO  



O objetivo desse trabalho é avaliar a incidência de metástase; especificar o tipo 

histopatológico da neoplasia mamária e avaliar a imunomarcação de Oct-4 nos 

tumores mamários caninos e em suas respectivas metástases. 

4. METODOLOGIA  

Foram selecionados os casos de metástases de neoplasias mamárias caninas do 

Setor de Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da Unifran no período de 

janeiro de 2000 a junho de 2014. O arquivo contém 3600 amostras, dentre essas 

foram selecionadas as neoplasias mamárias e quais dessas neoplasias 

apresentavam metástases. As lâminas estavam coradas em coloração rotineira de 

Hematoxilina e Eosina e os tipos histológicos foram reclassificados de acordo com  

(CAVALCANTI e CASSALI 2006). 

5.DESENVOLVIMENTO 

As etapas cumpridas até o determinado momento foram selecionar os casos de 

metástases e seus respectivos órgãos metastáticos da casuística do Setor de 

Patologia da UNIFRAN. Também foram reclassificadas as amostras de acordo com 

CASSALi ET AL., 2014. O projeto ainda está em andamento e nessa fase será 

padronizada a imunomarcação para o anticorpo Oct-4 para avaliar se há presença 

de células-tronco tumorais em metástases mamárias caninas. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES: Foram encontrados seis casos de metástases 

de neoplasias mamárias. Seguem os tipos histopatológicos e a localização da 

metástase de acordo com a tabela 1: 

Tabela 1: Resultados dos tipos histopatológicos encontrados nas neoplasias 

mamárias caninas e o local de suas metástases. 

Tipo Histopatológico Local da Metástase 

Carcinoma mamário padrão sólido grau II e 

áreas de carcinoma micropapilar 

linfonodo; 

Carcinoma mamário padrão papilar invasor 

grau II 

pulmão 

Carcinoma micropapilar vasos linfáticos superficiais da derme, 

linfonodo e pulmão; 

Carcinoma mamário padrão sólido grau II linfonodo; 

Carcinoma lobular pleomórfico invasão em vasos linfáticos da derme 

Carcinoma mamário papilar invasor grau III linfonodo 
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