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1-Resumo  

Há uma alta frequência de neoplasias mamárias em cães e a maioria é considerada 

maligna. A quantidade de células em apoptose tem sido considerada como um fator 

prognóstico, sendo quanto menor a quantidade maior a agressividade tumoral. 

Devido a discordância de autores nas classificações de neoplasias mamárias 

caninas, a quantidade de células em apoptose pode ajudar na comparação do tipo 

histológico mais maligno. As imunomarcações estão sendo quantificadas e 

relacionadas com o tipo histológico e grau de malignidade da neoplasia. Foram 

analisadas a intensidade de imunomarcação da caspase nos diferentes graus de 

malignidade e não foram observadas diferenças significativas. 

2- Introdução  

Os tumores de mama representam aproximadamente 52% de todas as neoplasias 

na fêmea canina, sendo que em média 73,4% (OLIVEIRA-FILHO et al. 2010), e 

68,4% (De NARDI et al. 2002), delas são malignas. Os tumores mamários caninos 

são úteis como modelo experimental para a espécie humana sendo o diagnóstico 

inicial de uma neoplasia mamária em cadelas baseado na idade, histórico 

reprodutivo e sinais clínicos, incluindo a presença de edemas mamários e aumento 

de linfonodos regionais (CASSALI et al. 2007). Para se atribuir um diagnóstico e 

estimar um prognóstico a uma cadela com tumor mamário, é necessária a remoção 

cirúrgica do mesmo (CHANG et al. 2005) seguindo-se a caracterização do tipo 

histológico, do grau de malignidade, o estadiamento clínico, a determinação do 

tamanho do tumor, a existência de metástase em linfonodos regionais e a presença 

de metástases distantes. Também devem ser avaliados fatores que interferem na 

proliferação celular, apoptose e desregulação da diferenciação celular (BENJAMIN 

et al., 1999).  

Cadelas com neoplasias mamárias malignas possuem uma sobrevida 

significativamente curta quando comparadas àquelas com neoplasias benignas. A 

sobrevida global em dois anos foi relatada por estar entre 25% e 40%. No entanto, 

esta sobrevida pode ser influenciada por vários fatores e pode variar 

significativamente dependendo do tipo histológico e do grau de diferenciação, do 

estágio da doença e do tratamento empregado.  

Algumas células da neoplasia mamária canina maligna evitam induzir a apoptose. 

Tem sido hipotetizado um defeito no sistema celular como, por exemplo, dano no 



 

 

 

DNA que produz moléculas pró-apoptóticas, ou esse defeito seria uma desregulação 

no mecanismo apoptótico (KLOPFLEISCH et al., 2011). Sabe-se que quanto menor 

a quantidade de apoptose maior a agressividade tumoral.  

3-Objetivos 

Este trabalho apresenta como objetivo, quantificar as imunomarcações de caspase e 

relacionar com os tipos histológicos malignos. Também objetiva-se avaliar a 

intensidade de imunomarcação e relaciona-la com o grau de malignidade.  

4-Metodologia 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da respectiva 

universidade (UNIFRAN). Selecionamos um total de 48 casos de neoplasias 

mamárias caninas do Setor de Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da 

Unifran. Os tipos histológicos e o grau de malignidade foram reclassificados de 

acordo com CASSALI et al., 2011. A técnica imuno-histoquímica empregada foi o 

sistema de detecção livre de biotina (REVEAL), usando como recuperação 

antigênica o steamer, com solução Citrato pH 6, anticorpo primário anti-caspase 

1:100. As lâminas estão sendo avaliadas porcentagem de células imunomarcadas. 

Foram analisadas a intensidade de marcação de acordo com o programa Image Pro 

Plus. Os resultados foram analisados pelos testes não paramétricos ANOVA e 

seguidos por Kruskal Wallis. 

5-Desenvolvimento 

O projeto pretende avaliar a quantidade de células imunomarcadas e relaciona-las 

com o tipo histopatológico das neoplasias mamárias caninas. Até o presente 

momento já foram realizadas a análise de intensidade de imunomarcação e 

relacionou-se com o grau de malignidade dessas neoplasias. 

6- Resultados preliminares 

As imunomarcações foram citoplasmáticas e observou-se células epiteliais e 

mioepiteliais positivas. Na análise de intensidade de imunomarcação nos casos 

positivos não foram encontradas diferenças significativas entre os graus, com valor 

de p˃0,05 (Figura 1). 



 

 

 

 

Figura 1: Comparações de intensidade de imunomarcação para Caspase 3 nos 

diferentes graus de malignidade em neoplasias mamárias caninas. 
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