
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E IMUNOMARCAÇÃO DE COX-2 

EM TUMORES MAMÁRIOS DE GATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Souza Oliveira 

Orientadora: Profª. Drª. Marina P. Miguel 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 

2019



ii 

 

 

 



iii 

 

 

LORENA SOUZA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E IMUNOMARCAÇÃO DE COX-2 

EM TUMORES MAMÁRIOS DE GATAS 
 

 

 

 

 

 
Dissertação a ser apresentada junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás para 

obtenção do grau de Mestre em Ciência 

Animal. 

 

 

Área de concentração: 

Patologia, Clínica e Cirurgia Animal 
 

 

Linha de pesquisa: 

Patobiologia animal, experimental e 

comparada 

 

 
Orientadora: 

Profª. Drª. Marina Pacheco Miguel – 

IPTSP/UFG 

 

 
Comitê de orientação: 

Profª. Drª. Liliana Borges de Menezes Leite – 

IPTSP/UFG 

Profª. Drª. Danieli Brolo Martins - EVZ/UFG 

 

 

 

 
GOIÂNIA 

2019



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 
 

 

 

 



vi 

 

 
 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe, meu 

exemplo, meu guia e meu porto. 



viii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por mais esta oportunidade. 

A minha mãe, Lucinete Souza Oliveira, por me apoiar incondicionalmente, e ser meu 

exemplo de força e determinação. 

Ao meu namorado, Leandro de Bessa Pacheco Saad, por não me deixar desistir dos meus 

sonhos. Pela paciência, carinho e por sempre estar ao meu lado. 

As minhas irmãs de orientação, Mara Taís de Carvalho e Leiny Paula de Oliveira, por toda 

ajuda, apoio emocional, risadas e por serem meu ombro amigo sempre que precisei. Vocês 

são exemplos para mim e tornaram esta etapa mais amena. Não tenho como agradecê-las! 

Às amigas, Janainne Hilbig Gomes, Nadine Bou Fares, Gabriela do Socorro Neves Soares e 

Beatriz Fernandes Santos Catelan, que compartilharam a experiência do mestrado comigo. 

Obrigada pela amizade e companheirismo! 

Ao Me. Hugo Henrique Ferreira pela disponibilidade, atenção e parceria para a execução 

deste trabalho. 

À minha orientadora, Profa. Drª. Marina Pacheco Miguel, por ter aceito o desafio de trabalhar 

com uma pessoa desconhecida e fora da sua área de atuação. Pelos ensinamentos, paciência e 

por toda a sua contribuição neste trabalho. Serei sempre muito grata. 

Às minhas coorientadoras, Profª. Drª. Liliana Borges de Menezes Leite e Profª. Drª. Danieli 

Brolo Martins, pelo carinho e disponibilidade durante todo período do mestrado e pelas 

contribuições para a melhoria deste trabalho. 

A todos os colegas, funcionários, técnicos administrativos e professores do Setor de Patologia 

do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) e do Hospital Veterinário (HV) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), pelo carinho, paciência e auxílio. 

À coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal pelas boas condições 

fornecidas para a realização desta pesquisa. 

À Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás pela formação 

profissional e por ser a minha segunda casa desde 2008. 

A CAPES pela bolsa fornecida durante todo o período do mestrado e pelo incentivo à 

pesquisa. 



ix 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Agradeço todas as dificuldades que enfrentei; 

não fosse por elas, eu não teria saído do lugar.” 

Francisco Cândido Xavier



x 

 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................... 3 

1 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................... 5 

1.1 Aspectos anatomofisiológicos das glândulas mamárias de gatas .................................. 5 

1.2 Epidemiologia e fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias mamárias ...... 7 

1.3 Aspectos clínicos e estadiamento clínico ....................................................................... 9 

1.4 Classificação e graduação histológica ............................................................................ 10 

1.5 Marcadores moleculares no diagnóstico de neoplasias mamárias ................................. 13 

1.6     COX-2 ........................................................................................................................... 14 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 2 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DESCRITIVO DE NEOPLASIAS 

MAMÁRIAS EM GATAS ...................................................................................................... 22 

RESUMO ................................................................................................................................ 22 

MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................................... 25 

Aspectos éticos ........................................................................................................................ 25 

Animais e delineamento experimental .................................................................................... 25 

Análise dos dados .................................................................................................................... 26 

RESULTADOS ....................................................................................................................... 26 

DISCUSSÃO ........................................................................................................................... 31 

CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 32 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 33 

CAPÍTULO 3 GRADUAÇÃO HISTOLÓGICA E IMUNOMARCAÇÃO DE COX-2 EM 

TUMORES MAMÁRIOS DE GATAS .................................................................................. 35 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 37 

MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................................... 38 

Aspectos éticos ........................................................................................................................ 38 

Delineamento experimental ..................................................................................................... 38 

Técnica de microarranjo tecidual ............................................................................................ 39 

Imuno-histoquímica ................................................................................................................. 40 

Avaliação microscópica ........................................................................................................... 41 

Análise de dados ...................................................................................................................... 42 

RESULTADOS ....................................................................................................................... 43 

Graduação histológica ............................................................................................................. 43 

Imunomarcação de COX-2 ...................................................................................................... 44 

DISCUSSÃO ........................................................................................................................... 47 

CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 50 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 53 

ANEXO ................................................................................................................................... 55 



xi 

 

 

LISTAS DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

  

FIGURA 1 - Histopatológico de glândula mamária de gata sem alteração mamária. Fonte: 

Burrai et al. (2010)11  ....................................................................................... 05 

FIGURA 2 – Desenho representativo da anatomia das glândulas mamárias no gato. Adaptado 

de: Antunes (2014) ........................................................................................... 07 

 

CAPÍTULO 2 

 

FIGURA 1 - Representação gráfica da frequência dos principais tumores observados em gatas 

atendidas em um Serviço de Patologia Veterinária entre o período de 2011- 

2017.................................................................................................................. 27 

FIGURA 2 - Representação gráfica da frequência de casos de tumores mamários avaliados em 

felinos entre o período de 2011-2017 em Goiânia. Legenda: NN: não 

neoplásico, NB: neoplasia benigna, NM: neoplasia maligna .......................... 27 

FIGURA 3 - Representação gráfica dos 95 tumores mamários felinos encaminhados para 

avaliação histopatológica entre 2011 e 2017. .................................................. 28 

FIGURA 4 - Distribuição das gatas com tumores mamários conforme a faixa etária indicada. 

(*) Indica que ocorreu diferença estatística (p<0,05) entre as variáveis 

determinado por meio do teste Qui-quadrado. Legenda: NI – idade não 

informada. ........................................................................................................ 29 

 

CAPÍTULO 3 

 

FIGURA 1 - (A) Confecção do bloco de parafina receptor utilizando caneta adaptada para 

realização de punch; (B) Aspecto final após realização do punch nos blocos 

doadores e colocação das amostras no bloco de parafina receptor. ................. 40 

FIGURA 2 - Fotomicrografias da intensidade de marcação atribuída para COX-2 em 

carcinomas mamários túbulo-papilares de gatas. (A) Imunomarcação discreta; 

(B) Imunomarcação moderada; (C) Imunomarcação acentuada. Hematoxilina 

de Harris, 40X.. ................................................................................................ 42 



xii 

 

FIGURA 3 - (A) Fotomicrografia de imunomarcação com anti-COX-2 em hiperplasia 

mamária fibroadenomatosa de gata; (B) Delimitação da área marcada com 

Threshold Color no analisador de imagens Image J. ....................................... 42 

 

FIGURA 4 - Fotomicrografia de principais neoplasias malignas de mama de gata e suas 

respectivas graduações histológicas. (A e B) Carcinoma túbulo-papilar 

apresentando Grau 1; (C) Carcinoma sólido apresentando Grau 2; (D) 

Carcinoma cribriforme exibindo Grau 2. Legenda: setas amarelas indicam 

formação tubular, setas pretas indicam figuras de mitose e setas vermelhas 

indicam pleomorfismo nuclear. Hematoxilina e Eosina, 40X.. ....................... 44 

 

FIGURA 5 - Fotomicrografias da avaliação da porcentagem de marcação de COX-2 em 

carcinomas mamários túbulo-papilares em gatas. As setas pretas demonstram 

algumas das células apresentando marcação para COX-2, sendo (A) marcação 

citoplasmática por COX-2 em menos de 10% de células marcadas, sendo 

atribuído escore 1; (B) marcação citoplasmática por COX-2 em menos de 10%-

30% de células marcadas, sendo atribuído escore 2.As setas pretas demonstram 

algumas das células apresentando marcação para COX-2, sendo (C) marcação 

citoplasmática por COX-2 em menos de 30%-60% de células marcadas, sendo 

atribuído escore 3; (D) marcação citoplasmática por COX- 2 em mais de 61% 

de células marcadas. IHQ, Anti-COX-2, 40x.. ................................................ 45 

 

 

 



xiii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 2 

 

TABELA 1 – Frequência das raças de felinos acometidos com tumores mamários entre o 

período de 2011-2017 ...................................................................................... 29 

TABELA 2 – Resultado do diagnóstico histopatológico de tumores mamários em gatas entre 

o período de 2011-2017 ................................................................................... 30 

 

CAPÍTULO 3 

 

TABELA 1 – Graduação histológica de neoplasias segundo Elston & Ellis (1998)............... 43 

TABELA 2 – Avaliação da porcentagem de células, intensidade de imunomarcação de COX- 

2 e área marcada em neoplasias malignas de gatas .......................................... 47 



xiv 

 

LISTA DE QUADROS 

 

CAPÍTULO 1 

 

QUADRO 1 – Classificação histopatológica dos tumores mamários em felinos conforme 

critérios propostos por Misdorp (2002) e Cassali et al. (2018) ........................ 11  

QUADRO 2 – Critérios avaliados para graduação histológica segundo Elston & Ellis ......... 12 

QUADRO 3 – Classificação de marcação por anti-COX-2 em felinos ................................... 16 

 

CAPÍTULO 3 

 

QUADRO 1 – Graduação histológica segundo os critérios de Elston & Ellis ........................ 39 

QUADRO 2 – Escores empregados para determinar a porcetagem de células marcadas por 

anti-COX-2 e em neoplasias mamáris de gatas ............................................... 41 

QUADRO 3 – Avaliação de porcentagem de células, intensidade de imunomarcação de COX-

2 e área marcada em neoplasias malignas de gatas .......................................... 46 

 

 



xv 

 

LISTAS DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

Abinpet Associação Brasileira de Indústria e Produtos para Animais de Estimação 

AINES  Anti-inflamatório não esteroidal 

ANOVA Análise de variância 

CEUA  Comissão de Ética no Uso de Animais 

CO2  Dióxido de carbono 

COX-1  Cicloxi genase-1 

COX-2  Cicloxigenase-2 

DMV  Densidade microvascular 

EGF  Fator de crescimento epidermal  

FGF  Fator de crescimento de fibroblastos 

GO  Goiás 

HER-2  Fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 

H1F-1α Fator induzido por hipóxia-1α 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IHQ  Imuno-histoquímica 

IL-1  Interleucina- 1 

VEGF  Fator de crescimento endotelial vascular 

NB  Neoplasia benigna 

NM  Neoplasia maligna 

NN  Lesões não neoplásicas 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PDGF  Fator de crescimento derivado de plaquetas 

PGF  Fator de crescimento placentário 

RE  Receptor de estrógeno 

RP  Receptor de progesterona 

SRD  Sem raça definida 

TNF  Fator de necrose tumoral 

TNM  Tumor, gânglio e metástase 

UFG  Universidade Federal de Goiás 

VEGFR Receptor do fator de crescimento endotelial vascular



RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência dos tumores mamários felinos, verificar 

a classificação e graduação histológica, além de realizar a imunomarcação de COX-2 dos 

blocos parafinados de amostras histopatológicas encaminhadas para um serviço de patologia 

veterinária particular, localizado no Município de Goiânia-GO, entre o período de 2011-2017. 

Foram revisados 5567 laudos, e encontrados 357/5567 (6,41%) laudos da espécie felina, 

sendo 95/357 (26,61%) referentes a tumores mamários em gatas. Com base nos dados 

informados nos laudos, foi estabelecida a relação entre os tumores e a raça e idade dos 

animais acometidos. Foi observado que os tumores mamários foram o segundo diagnóstico 

mais comum nesta espécie, após os tumores cutâneos, e que todos os gatos acometidos eram 

fêmeas, sendo os animais sem raça definida, entre 9 e 12 anos de idade os mais afetados. As 

neoplasias malignas foram as alterações mais frequentes em glândula mamária de gatas, 

seguidas por alterações não neoplásicas e neoplasias benignas. A maioria dos tumores foi 

classificado como túbulo-papilar, Grau 1 e quanto à marcação de COX-2, 68,75% 

apresentaram grande porcentagem de células marcadas, com intensidade de marcação 

variável, sendo 37,5% marcação discreta e 31,25% moderada e acentuada. Além das 

neoplasias malignas, foi avaliado o padrão de marcação das neoplasias benignas e lesões não 

neoplásicas, sendo verificada marcação de COX-2 em ambos os grupos de tumores, contudo 

foi observada maior expressão e intensidade de marcação de COX-2 em tumores benignos, 

lesões não neoplásicas e malignas, respectivamente. 

 

Palavras-chaves: epidemiologia, tumores mamários, Goiás, Centro-Oeste, Brasil. 



2 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the prevalence of feline mammary tumors, to verify 

histological classification and graduation, and to perform COX-2 immunostaining of the 

paraffin-shaped blocks of histopathological samples sent to a private veterinary pathology 

service located in the city of Goiânia- GO, between the period of 2011-2017. 5567 reports 

were reviewed, and 357/5567 6,41%) feline species reports were found, with 95/357 (26,61%) 

referring to mammary tumors in cats. Based on the data reported in the reports, the 

relationship between the tumors and the race and age of the affected animals was established. 

It was observed that mammary tumors were the second most common diagnosis in this 

species, after the cutaneous tumors, and that all the affected cats were females, the animals 

being undefined, between 9 and 12 years of age the most affected. Malignant neoplasms were 

the most frequent changes in the mammary gland of cats, followed by non neoplastic 

alterations and benign neoplasias. Most of the tumors were classified as tubulo-papillary, 

Grade 1 and in relation to Cox-2 labeling, 68.75% had a large percentage of marked cells with 

variable marking intensity, with 37.5% being discrete marking and 31.25 % moderate and 

accentuated. In addition to malignant neoplasms, the marking pattern of benign neoplasms 

and non-neoplastic lesions was evaluated, with COX-2 marking verified in both groups of 

tumors, however, a greater expression and intensity of COX-2 marking was observed in 

benign tumors, non-neoplastic and malignant lesions, respectively. 

 

Key words: epidemiology, mammary tumors, Goiás, Central-West, Brazil. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação (Abinpet), a população de felinos tem crescido gradativamente no Brasil e estima- 

se que em menos de 10 anos esta espécie seja a mais comum nos lares brasileiros1. Além 

disso, a maior preocupação dos tutores que passaram a considerar esses animais como 

membros da família, associado aos avanços da ciência e da tecnologia promoveram melhorias 

no diagnóstico, prognóstico e tratamento de doenças, contribuíram para o aumento da 

expectativa de vida dos animais de companhia. Com isso, observou-se o crescimento do 

número de casos de diagnósticos de neoplasias, em especial aqueles que acometem a glândula 

mamária de gatos2,3. 

A literatura relata que os tumores mamários são o terceiro tipo de alteração mais 

frequente em gatas no mundo e dessas 80% são neoplasias malignas4,5,6. Entretanto, em um 

estudo retrospectivo realizado no Brasil, em que se avaliou os laudos de biópsia e necropsia 

de um laboratório de Santa Maria-RS, verificou-se que os diagnósticos mais frequentes foram 

tumores cutâneos (41,49%), seguidos de tumores mamários (39,57%) e hematopoiéticos 

(6,5%)2. Os tumores mamários em felinos podem representar 17%7) a 36,65%2 das amostras 

para exame histopatológico desta espécie e os principais tipos histomorfológicos são os 

carcinomas. Essas lesões cursam com comportamento agressivo, infiltrativo, tendem a fazer 

metástase e apresentam grande semelhança com o câncer de mama em mulheres8. 

A compreensão dos fatores envolvidos na progressão tumoral é imprescindível 

para estabelecer o prognóstico e tratamento do câncer. Por isso, seguindo a tendência da 

oncologia em humanos, a medicina veterinária vem transcendendo o ato de apenas classificar 

as neoplasias. Nos últimos anos, com o auxílio da imuno-histoquímica (IHQ) ocorreram 

importantes avanços nos serviços de oncologia veterinária, contribuindo para melhor 

estadiamento, monitoração da resposta terapêutica, e utilização de marcadores moleculares 

tumorais como indicadores de prognóstico e na pesquisa de novos protocolos terapêuticos7. 

No entanto, apesar de algumas informações já serem bem conhecidas, como as características 

proliferativas do tumor mamário e a expressão de receptores hormonais, outros fatores que 

estão envolvidos no desenvolvimento tumoral, ainda carecem de informações - como as 

mutações genéticas, desregulação da apoptose, inflamação e a angiogênese, principalmente, 

nos felinos devido ao menor número de pesquisa com esta espécie7,9. 

Devido à falta de estudos epidemiológicos retratando a realidade no Brasil, 
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buscou-se obter informações epidemiológicas quanto a frequência de tumores mamários em 

gatas, por meio de um estudo retrospectivo das amostras de tumores mamários encaminhados 

para um Serviço de Patologia Veterinária localizado no Município de Goiânia, entre o período 

de 2011 a 2017. Além disso, relacionou-se a classificação histomorfológica e graduação 

histológica das neoplasias malignas de gatas com a imunomarcação de cicloxigenase- 2 

(COX-2). 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
1.1 Aspectos anatomofisiológicos e histológicos das glândulas mamárias em gatas 

 
 

A glândula mamária é um tecido glandular apócrino classificado como túbulo-

alveolar composto produtor de leite e presente apenas em animais da classe mammalia (Figura 

1). Na vida intrauterina ocorre a formação de dois espessamentos lineares e paralelos 

intitulados linhas mamárias, presentes desde a região axilar até à inguinal. As células de cada 

linha agrupam-se em algumas regiões e dão origem a formações intituladas botões mamários, 

os quais se invaginam e formam cordões sólidos delimitando o lúmen que se comunica 

externamente com a epiderme10. 

 
 

FIGURA 1 - Histopatológico de glândula mamária de 

gata sem alteração 

 Fonte: Burrai et al. (2010)11 

 

A glândula mamária recebe estímulos hormonais de origem materna durante toda 

a vida, desde o período intra-uterino até a fase adulta, que exercem funções variadas, 

incluindo a diferenciação celular e a produção de leite12. Na fase pré-puberal, a mama é 

formada por um sistema tubular ramificado rudimentar, que se une aos ductos lactíferos. Após 

atingir a puberdade, sob a influência de hormônios ovarianos como o estrógeno, ocorre o 
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desenvolvimento de túbulos e a formação de um botão na porção terminal, além do 

crescimento das mamas devido ao aumento das células adiposas. Nas fêmeas gestantes, a 

progesterona estimula a proliferação das células epiteliais dos ductos interlobulares, o 

alongamento e a ramificação destes que dão origem a vários lóbulos. Estes, por sua vez, dão 

origem aos alvéolos, que são as unidades secretoras da mama, e que sob ação da prolactina 

iniciam o seu papel de secreção durante a lactação10. 

O produto da secreção é drenado para os ductos mais calibrosos, saindo dos 

secretores, passando pelos intralobulares, lobulares e lobares, que por fim se unem e formam 

o seio lactífero, sendo drenado para o canal do teto. Quando termina a fase de amamentação, 

ocorre reabsorção da maioria dos alvéolos, de forma que há regressão do volume da mama13. 

Os ductos e alvéolos são revestidos por células mioepiteliais contráteis, semelhantes a fibras 

musculares lisas, que se contraem sob a ação de ocitocina, promovendo a secreção do leite.  

Além do tecido epitelial, fibroblastos e outras células auxiliam na sustentação do 

tecido mamário, tendo estes grande relação com o desenvolvimento de neoplasias4. As gatas 

normalmente apresentam quatro pares de glândulas mamárias5,14, entretanto, algumas podem 

ter cinco pares, que são nomeadas conforme a sua localização. No caso dos animais que 

apresentam quatro pares, elas são denominadas como glândulas torácicas craniais e caudais, 

abdominais craniais e caudais (Figura 2). Quanto aos que apresentam cinco pares, as 

glândulas torácicas e abdominais são divididas em duas (cranial e caudal), além das 

inguinais10. 

A irrigação sanguínea das glândulas mamárias torácicas é proveniente das artérias 

torácicas (interna e lateral), intercostal e epigástrica profunda cranial, enquanto as glândulas 

abdominais provêm das artérias epigástricas superficial (cranial e caudal) e abdominal 

segmentada. A irrigação das inguinais são oriundas das artérias labiais e ilíaca circunflexa 

profunda15. Quanto à drenagem linfática, existe um consenso de que carnívoros apresentam 

glândulas mamárias que drenam cranialmente em direção ao centro linfático axilar e 

caudalmente para o centro linfático inguinal superficial16. Entretanto, acredita-se que em 

felinos a drenagem das glândulas abdominal cranial e caudal possam apresentar uma 

comunicação que permite a drenagem tanto para os linfonodos craniais quanto para os 

caudais17. 
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FIGURA 2 - Desenho representativo da anatomia das glândulas  

mamárias e linfonodos no gato  

 Fonte: Adaptado de Antunes (2014)18 

 
Outra característica importante é que o tecido mamário contém grande quantidade 

de receptores para estrógeno e progesterona, refletindo assim a sua dependência hormonal. 

Apesar da etiologia dos tumores mamários em felinos ser incerta, acredita-se que os 

hormônios ovarianos estão envolvidos no desenvolvimento de neoplasias mamárias19. As 

neoplasias benignas (NB) demonstram muitos receptores para estrógeno, enquanto as 

malignas (NM) tendem a não apresentar ou exibem em concentrações menores. Além disso, 

receptores de progesterona parecem estar ausentes nas neoplasias malignas e apareceram em 

pequena quantidade nas benignas11. 

 
1.2 Epidemiologia e fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias mamárias 

 
 

Os tumores mamários, são relatados na maioria das publicações, como o terceiro 

tipo de tumor mais frequente em felinos no mundo, após os hematopoiéticos e cutâneos, 

respectivamente5,6,,20. Acometem entre 11%21 e 17% da população felina2,7,14 de ambos os 

sexos, entretanto a incidência dessas lesões em machos é menor, cerca de 1% a 5%, quando 
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comparada a 17% das fêmeas11. Estima-se que a incidência anual de neoplasias em glândula 

mamária varie entre 12,8-25,4 para cada 100.000 gatas 14 e é considerada uma importante 

causa de óbito em gatas de meia idade a idosas22. 

Entre os fatores de risco associados ao desenvolvimento dos tumores mamários, a 

idade e a exposição hormonal são os mais relatados. Apesar de acometerem gatas jovens, a 

partir de 6 meses2, também afetam animais adultos e senis de até 23 anos23. Contudo, as gatas 

idosas são as mais frequentemente afetadas, principalmente entre 10 e 12 anos4-6,7,14. Tal fato 

deve-se à maior a probabilidade de mutações genéticas e exposição a fatores que contribuem 

para o desenvolvimento de neoplasias malignas quanto mais avançada é a idade7. 

Quanto ao fator hormonal, é demonstrado que flutuações hormonais associadas a 

repetidos ciclos estrais possam predispor o desenvolvimento de tumores mamários14, por isso 

fêmeas não castradas apresentam risco sete vezes maior de desenvolverem tumores mamários, 

quando comparadas a fêmeas castradas 6,22,24. Em um estudo realizado com 25 gatas que 

apresentavam tumores mamários, constatou-se que 72% dos felinos não eram castrados e 

17/25 (68%) receberam aplicação prévia de anticoncepcional3. Vale ressaltar que a 

progesterona exógena é responsável pela estimulação e crescimento da glândula mamária, 

promovendo a proliferação lóbulo-alveolar e a hiperplasia desta glândula13. Por isso, a 

administração de progestágenos injetáveis foi associada a um risco três vezes maior para o 

desenvolvimento de tumores benignos e malignos2. 

A gonadectomia precoce parece prevenir o desenvolvimento destas lesões, devido 

a redução da ação hormonal ao longo do tempo nas células epiteliais da glândula mamária, 

Em um estudo em gatas com tumores mamários, foi observado que 75% das gatas eram 

castradas, entretanto, apenas 6,67% haviam sido submetidas a ovariossalpingohisterectomia 

antes de 1 ano de idade, enquanto todas as demais foram submetidas a tal procedimento em 

torno de 5 anos de idade22. Desta forma, acredita-se que gatas castradas antes dos seis meses 

de idade apresentem 91% menos risco de desenvolver tumores mamários, enquanto as 

castradas entre sete e 12 meses apresentaram risco de 86%, e aquelas castradas entre 13 e 24 

meses demonstram apenas 11% de chance de não desenvolverem estas lesões. Fêmeas 

castradas com idade superior a 24 meses não recebem benefícios para a prevenção de tumores 

mamários 6,23.24,27. 

A predisposição racial é outro fator relacionado ao maior risco de desenvolver 

neoplasias mamárias6. Dentre as raças mais acometidas são relatadas o Persa, doméstico de 

pelo curto e Siamês14, sendo essa o mais predisposta 6,7, com risco duas vezes maior de 

desenvolvimento de tumores mamários do que as demais raças 11. Outros aspectos que 
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parecem estar associados a um maior risco de desenvolvimento desses tumores são dietas 

ricas em gordura, exclusivamente caseiras, e obesidade25, que devido ao excesso de lipídeos 

podem ocasionar a alterações nas concentrações e disponibilidade de hormônios ovarianos4. 

 

 
1.3 Aspectos clínicos e estadiamento clínico 

 
Nos felinos, estima-se que pelo menos 80% dos tumores mamários sejam 

malignos5,6,22,23,26, podendo apresentar metástases em linfonodo regional ou em órgãos 

distantes. Os linfonodos regionais e os pulmões são os órgãos mais acometidos (83% dos 

casos), em seguida são relatados o fígado (25%), pleura (22%)7, e em menor frequência baço, 

rins, glândulas adrenais, ovários e útero6. Apesar da alta incidência dos tumores mamários 

malignos, lesões benignas e não neoplásicas também são comuns e, por isso a análise 

histológica deve ser realizada para classificar os tumores e fornecer informações que 

contribuam para a terapêutica e prognóstico do animal. A avaliação dos linfonodos regionais é 

essencial para o adequado estadiamento clínico do paciente, além de exames de imagem como 

ultrassonografia abdominal e radiografia torácica para verificar a presença de metástases à 

distância23. 

Macroscopicamente, os tumores podem apresentar tamanhos variados, serem 

fixos ou móveis, de aspecto firme ou cístico, ulcerado ou não
19

. Há relatos de que aqueles que 

apresentam menores dimensões geralmente estão associados a maior sobrevida6,7, entretanto, 

esta característica não tem valor prognóstico quando avaliada isoladamente26. Além disso, 

apesar de tumores ulcerados serem comuns na gata, nem sempre estão associados ao 

prognóstico ruim20. 

Tumores ulcerados podem estar relacionados a um estágio clínico mais avançado 

da doença23, mas também são comuns em hiperplasias e displasias, lesões que cursam com o 

aumento exacerbado de todas as glândulas mamárias de maneira rápida e não associada a 

neoplasia. Com isso, acredita-se que as ulcerações também poderiam estar relacionadas ao 

tamanho do tumor e não necessariamente ao comportamento deste20. Hiperplasias e displasias 

são frequentes em fêmeas jovens, não castradas, durante o primeiro ciclo estral, gravidez, 

pseudogestação ou após a aplicação de progestágenos injetáveis22,23. 

Os tumores podem acometer uma ou mais glândulas4, mas a maioria dos casos 

apresenta envolvimento de apenas uma9. Não há um consenso na literatura quanto à 

localização das lesões mamárias, sendo relatado que 62% das neoplasias mamárias 

localizavam-se nas glândulas abdominais e inguinais17. No entanto, Togni et al. observaram 
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maior acometimento de mamas torácicas e abdominais craniais2. Em outro estudo que 

analisou 56 tumores mamários de 37 gatas, observou-se que 71,80% das lesões eram 

localizadas em mamas abdominais e 28,20% em torácicas20. Portanto, acredita-se que 

qualquer glândula mamária apresente a mesma probabilidade de ser acometida por um 

processo neoplásico, sendo estes do mesmo tipo histológico ou não
4
. 

 

1.4 Classificação e graduação histológica 

 

A classificação histológica é essencial para avaliar tumores mamários e 

diferenciar lesões não neoplásicas de benignas e malignas4. Essa classificação permite 

estabelecer o diagnóstico definitivo por meio de informações quanto à estrutura do tecido e 

características das células, essenciais para definir o prognóstico e determinar a conduta 

terapêutica23. Nas últimas décadas foram propostos vários métodos de classificação 

histológica para tumores mamários caninos27,28,29, enquanto a espécie felina contou com um 

número muito mais restrito, sendo a classificação de Misdorp (2002)4 a mais utilizada. 

Entretanto, recentemente foi publicado um novo consenso, em que as lesões foram 

reclassificadas e denominadas conforme as semelhanças histológicas6 (Quadro 1). 

Em estudo retrospectivo em Santa Maria-RS, foram avaliados 207 tumores 

mamários em felinos e verificou-se que 72,35% das lesões correspondiam a tumores 

malignos, com maior incidência de carcinomas túbulo-papilares (55,84%) e cribriformes 

(30,52%). Em segundo lugar foram observadas alterações não neoplásicas (NN) (22,58%), 

com os principais representantes as hiperplasias fibroadenomatosas (59,18%) e as displasias 

císticas (24,49%). Por último foram observados os tumores benignos (5,06%), em que os 

adenomas simples correspondiam a 63,64% das lesões2. Em estudo realizado na Itália, 48 

neoplasias foram avaliadas e dessas 54,2% eram referentes a carcinomas papilares, 29,2% 

carcinomas sólidos, 12,5% carcinomas tubulares e 4,2% papilar cístico30. 

Apesar das divergências entre diferentes estudos quanto as porcentagens de 

tumores benignos e malignos, todos observaram maior prevalência de lesões malignas na 

espécie felina2,31. Para realizar a classificação quanto ao tipo de lesão são avaliados o grau de 

pleomorfismo celular e nuclear, o índice mitótico, a presença de áreas necróticas, invasão 

tumoral e linfática, além de presença de metástases em linfonodos regionais e/ou distantes. 

Entretanto, as neoplasias podem apresentar comportamentos distintos a depender da 

graduação de malignidade. Por exemplo, um carcinoma túbulo-papilar pode apresentar 

crescimento rápido e metástases em um animal, enquanto em outro pode não apresentar estas 
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alterações, mesmo após anos de seu desenvolvimento4. Este fato, fortalece a importância e a 

necessidade de realização da graduação histológica para contribuir com o clínico na indicação 

do prognóstico da doença para o animal6. 

 

QUADRO 1- Classificação histológica dos tumores mamários em felinos conforme critérios 

propostos por Misdorp (2002)4 e Cassali et al. (2018)6
 

 Misdorp (2002) Cassali et al. (2018) 

Lesões hiperplásicas e 

displásicas 

Hiperplasia ductal Hiperplasia 

lobular 

- Hiperplasia epitelial 

- Adenose 

- Fibroadenomatosa Cisto 

Ectasia ductal Fibrose focal 

Hiperplasia ductal Hiperplasia 

lobular Fibroadenomatoso 

Adenose 

Ectasia ductal 

Lesões benignas Adenoma 
- Simples 

- Complexo 

- Basaloide Fibroadenoma 

- de baixa celularidade 

- de alta celularidade Tumor 

misto benigno Papiloma ductal 

Adenoma Fibroadenoma Tumor 

misto benigno Papiloma ductal 

Lesões malignas Carcinoma não infiltrativo (in 

situ) 

Carcinoma tubulopapilar 

Carcinoma sólido Carcinoma 

cribriforme Carcinoma de 

células escamosas Carcinoma 

mucinoso Carcinosarcoma 

Carcinoma ou sarcoma em 
tumor benigno 

Carcinoma não infiltrativo (in 

situ) 

Carcinoma túbulo-papilar 

Carcinoma sólido Carcinoma 

cribriforme Carcinoma de 

células escamosas Carcinoma 

mucinoso 

Carcinoma rico em lipídeo 

Carcinosarcoma Carcinoma ou 

sarcoma em tumor benigno 
 

Tipos especiais Carcinoma 

tubular Carcinoma papilar 

Carcinoma rico em glicogênio 

Carcinoma de tumor misto 

Adenomioepitelioma maligno 

 
 

 

 
Nos últimos anos, tem sido fundamental o emprego da classificação histológica 

descritiva associada à graduação histomorfológica do tumor, a qual é capaz de mensurar o 

grau de anaplasia a partir da formação de túbulos, pleomorfismo nuclear e atividade mitótica 

das células tumorais. O método de avaliação mais utilizado para graduação de tumores 
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mamários é o de Elston & Ellis (1998), no qual cada característica recebe uma pontuação 

individual que varia de um a três, e a somatória desses valores determina o grau histológico de 

malignidade do tumor, sendo 1 correspondente a soma entre três e cinco, 2 para valores entre 

seis e sete e 3 para somatória oito ou nove32 (Quadro 2). 

QUADRO 2 – Critérios avaliados para a graduação histológica segundo Elston & Ellis 

(1998)32. 

Critério Característica Escore 
Formação tubular >75% do tumor 

10-75% do tumor 
<10% do tumor 

1 
2 
3 

Pleomorfismo nuclear Nucléolo pequeno e redondo 
Moderada variação entre o tamanho do 

núcleo/citoplasma 
Grande variação entre o tamanho do núcleo 

/citoplasma 

1 
2 
 
3 

Índice mitótico 0-8 mitoses/10 campos 
9-16 mitoses/10 campos 

>17 mitoses em 10 campos 

1 
2 
3 

Soma dos escores Graduação 
3-5 1 
6-7 2 
8-9 3 

Fonte: Adaptado de Cassali et al. (2018)6. 

 

Na oncologia, o diagnóstico de tumores mamários realizado apenas com a 

classificação e graduação histológica, encontra-se em desuso, e tem sido cada vez mais 

comum a associação desses métodos de avaliação com marcadores tumorais7. Esta mudança 

deve-se ao avanço da IHQ que auxilia no diagnóstico de vários tipos de neoplasias e permite a 

identificação de diferentes marcadores (receptores, enzimas, produtos de genes) relacionados 

ao comportamento biológico dessas lesões33. Em humanos, a IHQ é utilizada rotineiramente 

para auxiliar no prognóstico de câncer de mama, entretanto, na oncologia veterinária o seu 

uso ainda é limitado, restringindo-se basicamente à pesquisa científica34. 

Outra técnica que tem sido empregada na pesquisa médica é a técnica de 

microarranjo tecidual (TMA)35. O TMA consiste na elaboração de um bloco de parafina 

contendo fragmentos cilíndricos de amostras de tecidos (principalmente tumorais) obtidos de 

até 1000 amostras diferentes, que serão depositados em um bloco receptor previamente 

preparado, seguindo uma ordem pré-determinada36. Após a montagem dos blocos e confecção 

das lâminas histológicas, é possível realizar a análise simultânea de todas as amostras 

avaliadas, de forma padronizada, otimizando o tempo e os custos, devido a economia de 

reagentes35. Assim, o método TMA tem sido de grande valia no estudo de marcadores 

moleculares associados a prevalência, prognóstico e progressão de neoplasias malignas, além 
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de estudos com doenças inflamatórias e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer36. 

 

1.5 Marcadores moleculares no diagnóstico de neoplasias mamárias em gatas 

 
 

Marcadores moleculares são proteínas ou seus fragmentos, antígenos de 

superfície, enzimas ou hormônios encontrados nos tecidos vivos, os quais podem ser 

quantificados por métodos bioquímicos ou IHQ. No câncer, conforme a expressão de algumas 

proteínas, pode-se indicar se o tecido está normal ou se apresenta proliferação de células 

neoplásicas, além de auxiliar no prognóstico e predizer sobre possibilidade de tratamento e 

evolução do mesmo. Essas proteínas são chamadas de marcadores tumorais. O marcador 

tumoral ideal permite a detecção precoce de uma neoplasia, determina a sua origem e 

extensão, monitora a resposta terapêutica e a presença de recidivas29. 

Os marcadores tumorais podem ser classificados como prognósticos ou preditivos. 

São considerados como marcadores prognósticos aqueles em que as características podem ser 

mensuradas no momento do diagnóstico inicial e que contribuem para a classificação, 

definição da terapia dos pacientes com câncer e auxiliam a predizer o risco de recidiva ou 

óbito33. São fatores prognósticos de tumores mamários o tamanho tumoral, tipo e grau 

histológico, metástase em linfonodo, proliferação celular, e os marcadores PCNA e Ki-67. 

São marcadores preditivos, aqueles que permitem distinguir os pacientes que responderam as 

terapias empregadas. São marcadores prognósticos e preditivos em câncer de mama, o 

receptor de estrógeno (RE), de progesterona (RP) e os receptores do fator de crescimento 

epidérmico humano tipo 2 (HER-2)20. É importante considerar que os marcadores 

moleculares nunca devem ser utilizados para análise de maneira isolada, portanto, é 

necessário associá-los e compará-los, relacionando-os com fatores como idade, tamanho do 

tumor, presença de metástase, malignidade e sobrevida37. 

Os principais marcadores moleculares utilizados em felinos são os HER-2, fator 

de crescimento do endotélio vascular (VEGF), COX-2, Ki-67 e RE e RP20,23. Apesar do 

crescente número de pesquisas realizadas com esses e outros marcadores em felinos, pouco se 

compreende sobre o mecanismo de formação tumoral nesta espécie, bem como sobre aspectos 

relacionados à inflamação e angiogênese, que são essenciais para o crescimento tumoral38. O 

entendimento desses fatores envolvidos no processo de desenvolvimento das neoplasias 

mamária malignas contribuem para o desenvolvimento de novas terapias como a terapia 

metronômica39 e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES)40. 
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1.6 COX-2 

 
 

As cicloxigenases, também denominadas prostaglandinas endoperóxido sintetase 

(PGHS), são enzimas que convertem o ácido aracdônico proveniente da membrana celular em 

prostaglandina G2 (PGG2). Posteriormente, há conversão em prostaglandina H2 (PGH2), que 

por sua vez são submetidas a ação de prostaglandinas sintetases específicas, originando 

diversos prostanoides
41

. Os prostanoides exercem função autócrina e parácrina e participam 

de processos biológicos, como o desenvolvimento embrionário do rim, e patológicos, como a 

angiogênese tumoral
42

.  

As COXs podem ser categorizadas em três tipos: COX-1, COX-2 e COX- 3, 

sendo as duas primeiras as principais isoenzimas
43

. A COX-1 está expressa na maioria dos 

tecidos e é responsável pela produção de prostaglandinas envolvidas nos mecanismos 

fisiológicos como citoproteção da mucosa gástrica, controle do fluxo sanguíneo renal e 

agregação plaquetária
41

. A COX-2 está associada à inflamação, inibição de apoptose, 

proliferação celular, redução de adesão celular. No câncer, está relacionada à maior 

capacidade de invasão, lise de membranas basais, metástase, modulação da resposta 

imunológica e angiogênese
20,31

. A COX-3 é uma variante de COX-1, que está presente no 

cérebro e medula espinhal e tem sido relacionada a efeitos analgésicos e antipiréticos, 

entretanto, o seu papel ainda é pouco conhecido
44

. 

Existem vários mecanismos que explicam a relação entre o aumento da COX-2 e 

da produção de prostaglandinas nas células tumorais e no processo de carcinogênese
45

. O 

primeiro deles é a inflamação - as prostaglandinas biosintestizadas pela COX-2 se acumulam 

rapidamente após um dano tecidual e induzem uma resposta vascular que contribui para a 

manutenção do estado inflamatório. Quando ocorre a persistência do estado inflamatório, 

também denominada de inflamação crônica, é desencadeada produção de espécies reativas ao 

oxigênio que promovem danos no ácido desoxirribonucléico (DNA), aumentando assim o 

risco de mutações genéticas
44

.Um outro fator que está associado as células com alta expressão 

de COX-2 é a redução de apoptose. Com isso, a maior sobrevivência das células tumorais 

contribui para ocorrência de mutações genéticas, promovendo assim a progressão tumoral
46

. 

Outro mecanismo importante associado ao aumento da expressão de COX-2 é a 

angiogênese, e esta é mediada principalmente pela TXA2, PGI2 e PGE2. A atividade 

proangiogênica desses produtos eicosanoides incluem a promoção de vasos por meio de 

brotamento, migração e formação de tubos; otimização da sobrevivência de células 
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endoteliais via expressão de Bcl-2, Akt sinalização e indução de metaloproteinases de matriz; 

supressão da produção de interleucina
47

; ativação da angiogênese mediada por receptores do 

fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e 

produção de VEGF
44

. O VEGF é o principal elemento envolvido na angiogênese, mecanismo 

fundamental para o desenvolvimento neoplásico e disseminação por via metastática
21

. 

O aumento da expressão de COX-2 também contribui para a maior atividade de 

proteínas como as metaloproteinases, responsáveis por degradar o colágeno na matriz 

intercelular, possibilitando o rompimento das barreiras e promovendo a invasão tecidual
48

. 

Além dos aspectos citados, o sistema imune exerce um importante papel no controle da 

carcinogênese. Em condições normais, o organismo é capaz de combater e eliminar as células 

tumorais. Entretanto, diante da inflamação crônica e da alta expressão de COX-2, ocorre uma 

maior liberação de prostaglandinas, citocinas e quimiocinas que por sua vez podem promover 

a supressão de linfócitos B, T e linfocinas, além do aumento de células dendríticas e natural 

killers
46

. Esses fatores quando associados promovem a alteração do microambiente tumoral e 

contribuem para o crescimento, angiogênese e metástase
45

. 

O aumento da expressão de COX-2 está relacionado a maior capacidade de 

proliferação de células tumorais, menor apoptose, maior chance de metástase e, 

consequentemente, maior característica de malignidade
49

. Em cadelas, a expressão de COX-2 

foi associada a alterações nucleares importantes, alto índice mitótico, maior infiltração 

tumoral e maior expressão de VEGF
31

. Em gatas, a maior expressão de COX-2 correlacionou- 

se ao aumento de VEGF e de angiogênese tumoral e foi associado a um menor tempo de 

sobrevida
7,20

. Outra característica observada em neoplasias malignas em felinos foi que uma 

maior expressão de COX-2 está relacionada ao aumento da expressão de RP e redução de 

expressão de RE
9,50

. 

As primeiras evidências quanto à expressão de COX-2 surgiram em humanos com 

câncer coloretal em 1995
51,52

 e posteriormente muitos estudos relataram o aumento da 

expressão de COX-2 em vários tumores humanos
10,38,44

. Em cães, o primeiro relato avaliando 

COX-2 em tumores mamários ocorreu em 2003
53

. Na espécie felina, os estudos são ainda 

mais recentes e escassos, entretanto, há relatos de avaliação de COX-2 em carcinoma de 

células de transição de bexiga
54

, carcinoma espinocelular oral
55

, carcinoma pancreático
56

, 

carcinoma espinocelular cutâneo
49

 e carcinomas mamários
9,20

. Nessa espécie, acredita-se que 

o tecido mamário normal não apresente imunomarcação de COX-2, enquanto 96% dos 

carcinomas mamários apresentam reatividade
57

. Em outro estudo com 47 carcinomas 

mamários foi observada expressão de COX-2 em 45 casos, a maioria com marcação 
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acentuada
9
. 

A avaliação da marcação de COX-2 é diferente entre os trabalhos. Uma proposta 

de avaliação conferiu escores ao achado de marcação considerando zero a marcação inferior a 

5% de células neoplásicas, 1 a marcação entre 5% e 25%, 2 entre 26% e 50% das células, 

escore 3 quando 51% a 75% das células apresentavam marcação e escore 4 quando mais de 

75% das células eram positivas
41

. Em outro estudo, a marcação discreta foi considerada 

quando menos de 10% das células apresentaram coloração acastanhada, moderada a 

acentuada nos casos de marcação em 10% a 90% das células e acentuada quando mais de 

90% das células estão marcadas
9
. Uma terceira forma de avaliação foi utilizada por Campos et 

al.
20

, como apresentado no Quadro 3. Diante disto, verifica-se que não existe um consenso 

quanto ao método de avaliação mais adequado, contudo acredita-se que a maior 

imunomarcação de COX-2 estaria associada a um pior prognóstico
6,9,23

. 

 
QUADRO 3 - Classificação de marcação por anti-COX-2 em felinos. 

Pontuação Intensidade Marcação de células neoplásicas 

0 Não há Não há 

+1 Discreta < 10 % 

+2 Moderada 10%-30% 

+3 Acentuada 31-60% 

+4 Fortemente acentuada >61% 

Fonte: Campos et al. (2016)20. 

 
Estudos têm demonstrado que o uso regular de anti-inflamatórios não esteroidais, 

inibidores seletivos de COX-2 reduzem o risco de desenvolvimento de câncer em humanos 

por inibirem a produção de prostaglandinas e suprimirem as vias que medeiam a inflamação58. 

Sendo assim, acredita-se que o uso de AINES também possa ser uma estratégia terapêutica 

para prevenção e melhora do prognóstico de pacientes com câncer de mama12,39, pois os 

inibidores de COX-2 demonstraram causar inibição da resposta angiogênica em modelos 

animais12 e, consequentemente, estão associados ao aumento da sobrevida de felinos6. Apesar 

dessas evidências, o limitado número de estudos com a espécie felina, o uso de diferentes 

anticorpos e métodos de avaliação diferentes restringem as informações que poderiam 

contribuir para o estabelecimento de novas terapias e promover uma melhor sobrevida aos 

pacientes com câncer de mama42. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DESCRITIVO DE NEOPLASIAS 

MAMÁRIAS DE GATAS 

 
RESUMO 

 
O número de cães e gatos com câncer tem aumentado gradativamente nos últimos anos e, 

dentre os tumores mais frequentes, estão as neoplasias mamárias. Estas alterações são comuns 

na espécie felina, podendo acometer animais de todas as idades, raças e, predominantemente, 

fêmeas. Este estudo objetivou-se em verificar a frequência e classificação histológica de 

tumores mamários de felinos do Município de Goiânia e entorno, encaminhados para análise 

histopatológica entre o período de 2011-2017 e avaliar aspectos epidemiológicos (raça e 

idade) relacionados com o desenvolvimento desses tumores. Foram avaliados 5567 laudos de 

diferentes espécies animais e constatou-se que 357/5567 (6,41%) das amostras encaminhadas 

eram provenientes da espécie felina, na qual as principais alterações observadas foram os 

tumores cutâneos 97/215 (45,33%) e mamários 95/215 (44,19%), respectivos a 85 gatas com 

tumores mamários. Desses 67/95 (70,53%) eram neoplasias malignas, 13/95 (13,68%) 

benignas e 15/95 (15,78%) lesões não neoplásicas. Dentre as lesões malignas, o carcinoma 

túbulo-papilar foi o tipo histológico mais frequente 44,21%. Quanto à raça, 53/85 (62,35%) 

eram animais sem raça definida (SRD), 11/85 (12,94%) eram da raça Persa, 7/85 (8,24%) 

Siamês, 1/85 (1,18%) Angorá e 13/85 (15,29%) não informaram a raça na solicitação de 

exame histopatológico. Quanto à idade, 36,47% corresponderam a gatas com idade entre 9-12 

anos, com idade média de diagnóstico de 9,95 anos. Conclui-se que as lesões mamárias foram 

a segunda alteração tumoral mais comum em felinos, com predomínio de alterações malignas, 

em gatas SRD, com idade entre 9-12 anos. 

Palavras-chave: Câncer, classificação histopatológica, epidemiologia, felino, mama. 
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CHAPTER 2 - EPIDEMIOLOGICAL STUDY DESCRIBING CAT MAMMAL 

NEOPLASMS 

 

ABSTRACT 

 

The number of dogs and cats with cancer has increased steadily in recent years, and among 

the most frequent tumors are breast cancers. These changes are common in feline species, and 

can affect animals of all ages, races and, predominantly, females. The objective of this study 

was to verify the frequency of mammary tumors of cats from the city of Goiânia and 

surrounding areas, which were referred for histopathological analysis between the period 

2011-2017 and to evaluate epidemiological aspects (race and age) related to the development 

of these tumors. 5567 reports of different animal species were evaluated and 357/5567 

(6.41%) of the samples referred were from the feline species, in which the main changes 

observed were cutaneous tumors 97/215 (45.33%), and mammals 95/215 (44.19%), respective 

to 85 female mammary tumors. Of these 67/95 (70.53%) were malignant neoplasms, 13/95 

(13.68%) benign and 15/95 (15.78%) non neoplastic lesions. Among the malignant lesions, 

tubulo-papillary carcinoma was the most frequent histological type 44,21%. Regarding the 

breed, 53/85 (62.35%) were non-breed animals (SRD), 11/85 (12.94%) were Persian, 7/85 

(8.24%) Siamese, 1/85 (1.18%) and 13/85 (15.29%) did not report the race at the request of 

histopathological examination. As for age, 36.47% corresponded to cats aged 9-12 years, with 

a mean age of diagnosis of 9.95 years. It is concluded that the mammary lesions were the 

second most common tumor alteration in felines, with predominance of malignant alterations, 

in SRD cats, aged 9-12 years. 

Key words: Cancer, histopathological classification, epidemiology, feline, breast  
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INTRODUÇÃO 

 

O número de atendimentos, exames diagnósticos e necropsias de felinos tem 

crescido gradativamente nos últimos anos1, o que pode estar relacionado ao aumento da 

população de gatos no Brasil2. Segundo Togni et al.1, o número de amostras da espécie felina 

encaminhadas para análise histopatológica entre o período de 2000 a 2011 era, 

respectivamente, de 61 e 172 amostras, o que correspondeu a um aumento de cerca de 281%. 

Dentre as amostras analisadas, 36,65% (523/1427) eram relacionadas a algum tipo de tumor e 

os tumores mamários foram a segunda alteração mais frequente, representando 39,57% das 

amostras. 

Na espécie felina, mais de 80% das neoplasias mamárias apresentam característica 

maligna3,4,5, enquanto na espécie canina esse valor geralmente é menor, sendo relatado entre 

50%6 a 71,90%7. Apesar de existirem relatos de que os machos apresentam uma menor 

incidência de neoplasias mamárias e que estas cursam com o comportamento mais agressivo 

em relação às fêmeas8, também há relato de que ambos os sexos apresentam comportamento 

semelhante entre as neoplasias9. 

Os tumores mamários possuem grande influência hormonal, principalmente de 

progesterona e estrógeno, e acometem felinos em qualquer fase da vida, sendo fêmeas inteiras 

ou castradas. Estudos relatam que gatas submetidas a gonadectomia precoce apresentam 

menor risco de desenvolverem tumores mamários em comparação a animais castrados após 2 

anos de idade ou inteiros10,11. Além disso, a idade é um fator de risco relevante para o câncer 

mamário. De acordo com um levantamento com 25 gatas que apresentavam tumores 

mamários, 20% eram animais com menos de 1 ano, 40% estavam entre 1 e 6 anos, 32% entre 

7 a 10 anos e 8% com idade superior a 10 anos12. Entretanto, a maior incidência de tumores 

mamários está associada a animais com idade entre 10 e 12 anos3,4,10,13. Outro aspecto 

importante é o racial, no qual o Siamês tem sido associado a maior predisposição para o 

desenvolvimento de neoplasias mamárias3,10, seguido por felinos da raça Persa1. 

No Brasil, não existem estudos que reflitam o panorama nacional quanto à 

incidência de tumores mamários na espécie felina, no entanto, há algumas publicações que 

refletem a realidade de algumas regiões. Por exemplo, em Santa Maria-RS, foram avaliados 

217 tumores de 207 gatas, a maioria SRD com idade acima de 8 anos, com principal 

diagnóstico de neoplasia maligna do tipo carcinoma túbulo-papilar1. No Rio de Janeiro, foi 

realizado um estudo com 20 gatas submetidas a mastectomia, onde 95% apresentaram 

carcinomas e 5% foram diagnosticadas com hiperplasia. Quanto ao aspecto racial, 11 (55%) 
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eram de pelo curto doméstico, 7 (35%) da raça Siamês e 2 (10%) da raça Persa. Quanto ao 

estado reprodutivo, 70% eram castradas e 30% inteiras, sendo 6,67% esterilizadas antes de 1 

ano de idade. As gatas avaliadas apresentavam idade entre 2 e 17 anos14. Assim, devido à 

escassez de estudos que retratem os dados epidemiológicos sobre lesões mamárias em felinos 

na região Centro- Oeste, este trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência de tumores 

mamários felinos e verificar informações epidemiológicas de laudos de biópsias 

encaminhadas para avaliação histopatológica do município de Goiânia e entorno. 

 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
Aspectos éticos 

 
 

O estudo foi realizado após aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Federal de Goiás sob número de protocolo 128/17 (ANEXO 1). 

 

 
Animais e delineamento experimental 

 
 

Realizou-se um estudo descritivo baseado na análise de 5567 laudos de amostras 

de diferentes espécies encaminhadas para avaliação histopatológica entre o período de 2011 a 

2017. Os laudos foram provenientes do arquivo de um serviço de diagnóstico patológico 

particular de Goiânia, Goiás (GO). 

Inicialmente, realizou-se a busca por laudos referentes as amostras da espécie 

felina, para em seguida analisar aqueles relativos a biópsias de glândula mamária. Foram 

consideradas alterações mamárias todas as lesões que cursaram com o crescimento da 

glândula mamária em gatas, incluindo alterações não neoplásicas, neoplasias benignas e 

malignas. Em seguida, agrupou-se os diagnósticos em alterações neoplásicas e não- 

neoplásicas. Determinou-se a frequência (%) de casos por tipo histomorfológico, a faixa etária 

e raça do animal. Os laudos traziam o diagnóstico histopatológico das lesões mamárias de 

acordo coma classificação proposta por Misdorp (2002)15. 

As gatas foram agrupadas em cinco subgrupos conforme a faixa etária indicada 

por Salas et al.16, sendo eles correspondentes a gatas com idade entre 0 a 4 anos, 5 a 8 anos, 9 

a 12 anos, 13 a 22 anos e aqueles que não informaram a idade. As raças foram avaliadas 

conforme a descrição do laudo, de forma que foram relatados animais com raça, sem raça 
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definida (SRD) e aqueles que não informaram a raça. As informações como, histórico do 

animal, tamanho e localização do tumor, presença de metástase em linfonodo regional não 

foram avaliadas devido à pouca frequência de descrição nos laudos, logo, não foi possível 

realizar o estadiamento tumor-gânglio-metástase (TNM) indicado pela Organização Mundial 

de Saúde. 

 

 
Análise dos dados 

 
 

Os dados foram expressos em média e desvio padrão. Para a análise dos dados 

utilizou-se estatística descritiva de frequência de casos, sendo que foram obtidos valores 

acumulados e relativos. Os dados foram registrados no programa Microsoft Excel 2010. Para 

a comparação entre os grupos utilizou-se o teste Qui-quadrado e o software GraphPad Prism 

6.0, sendo considerados valores com diferença estatística aqueles onde p<0.05. 

 

 

RESULTADOS 

 
Dos laudos analisados, 357/5567 (6,41%) corresponderam a amostras de pacientes 

da espécie felina. Dentre as alterações observadas, 215/357 (60,22%) eram relacionadas a 

algum tipo de tumor e desses, 97/215 (45,12%) eram casos de tumores cutâneos, 95/215 

(44,19%) eram tumores mamários, 6/215 (2,79%) casos eram alterações hematopoiéticas e 

17/215 (7,9%) corresponderam a outros tipos de tumores (Figura 1). A frequência dos 

tumores mamários em gatas com relação ao total de laudos desta espécie durante o período 

analisado foi de 26,61% (95/357). 

Foram encontrados 95 tumores mamários referentes a 85 gatas, incluindo lesões 

neoplásicas e não neoplásicas. O maior número de tumores em relação ao número de gatas 

deve-se ao fato de que seis gatas apresentavam dois tumores e uma apresentava cinco. Todos 

os animais eram fêmeas e 9,41% (8/85) dos laudos mencionaram histórico de aplicação de 

anticoncepcional, apesar de não relatarem a idade de aplicação e a frequência em que foi 

administrado. Os demais laudos não tinham informação nenhuma sobre uso ou não de 

anticoncepcionais. 
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FIGURA 1- Representação gráfica da frequência dos principais tumores observados em gatas 

atendidas em um Serviço de Patologia Veterinária entre o período de 2011-2017. 
 

 

Quanto ao estado reprodutivo, 11,76% (10/85) dos laudos relatavam que as gatas 

eram castradas, não havendo essa informação nos demais laudos. Entre as lesões neoplásicas 

as NM corresponderam a 83,75% e em relação a todas as lesões avaliadas, 67/95 foram NM, 

13/95 NB e 15/95 alterações NN (Figura 2). As NM foram as lesões mais diagnosticadas e 

apresentaram diferença estatística entre o grupo de NB (p<0,0001) e NN (p=0,0012). A 

quantidade por ano de amostras de tumores mamários em gatas encaminhados para 

diagnóstico está representada na Figura 2. 

 

FIGURA 2 – Representação gráfica da frequência de casos de tumores mamários avaliados em gatas 

entre o período de 2011-2017 em Goiânia. Legenda: NN: não neoplásico, NB: neoplasia benigna, NM: 

neoplasia maligna. 
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Em 2011 foram encaminhadas cinco amostras de NM e uma NB. No ano seguinte foram 

avaliadas duas NM, três NB e duas lesões NN. Em 2013 foram avaliados 11 tumores malignos, dois 

benignos e três lesões NN. Em 2014 foram analisadas nove amostras de tumores malignos e quatro de 

lesões NN. Em 2015 foram examinadas 11 amostras de NM, duas NB e três NN. Em 2016, 10 

amostras representavam NM, uma NB, e três eram referentes a lesões NN, e em 2017 foram 

encaminhadas 19 NM e quatro NB (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – Representação gráfica dos 95 tumores mamários de gatas encaminhadas para 

avaliação histopatológica entre 2011 e 2017. 

 

 

Dos 85 animais, foram relatadas quatro raças de felinos acometidos dentre os 

laudos avaliados, além de gatas SRD, as quais foram as mais comumente diagnosticadas, 

seguidas por gatas da raça Persa, Siamês e Angorá. Em 13/85 (15,29%) dos laudos não havia 

essa informação (Figura 4). As gatas SRD foram significativamente mais acometidas em 

comparação a gatas de raça definida e dentre as raças não houve diferença estatística. 

Também foi observado que gatas SRD foram mais acometidas que animais de raça quanto a 

presença de tumores em geral (p<0,0001) (Tabela 1). 
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TABELA 1 – Frequência das raças de gatas acometidas com tumores mamários entre o 

período de 2011 a 2017. 

Raça FA FR P 

SRD 53 62,35% a p<0,00001 

Persa 11 12,94% b  

Siamês 7 8,24% b  

Angorá 1 1,18% b  

NI 13 15,29% b  

Legenda: FA – frequência acumulada; FR – frequência relativa; SRD – sem raça definida; NI – não informado. 

Representação da porcentagem de tumores mamários em gatas de acordo com a raça. As letras minúsculas 

distintas indicam diferenças significativas entre as raças (p<0,05) pelo teste Qui-quadrado. 

 

A idade das gatas com tumores mamários variou de 5 meses a 22 anos (média de 

9,95 anos), observando-se maior frequência nas idosas, principalmente, com idade entre 9-12 

anos 36,47% (31/85). As gatas com idade entre 13-22 anos representavam 22,35% (19/85) do 

total, 16,47% (14/85) eram adultas de 5-8 anos e 9,41% (8/85) eram animais jovens com 

menos de quatro anos. Em 15,29% dos laudos não foram informados a idade dos animais. 

Dentre os grupos, foi observado que as gatas com idade entre 9-12 anos foram mais 

acometidas que as de 0-4 anos (p=0,0141) (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – Distribuição das gatas com tumores mamários conforme a faixa etária indicada. 

(*) Indica que ocorreu diferença estatística (p<0,05) entre as variáveis 

determinado por meio do teste Qui-quadrado. Legenda: NI – idade não 

informada. 
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Quanto ao diagnóstico morfológico, as neoplasias malignas foram mais 

prevalentes, seguidas por alterações não neoplásicas e neoplasias benignas. Dentre os tumores 

malignos, o carcinoma túbulo-papilar foi o diagnóstico mais comum, seguido pelo sólido, 

cribriforme e cistoadenocarcinoma. As alterações não neoplásicas corresponderam a segunda 

classificação mais frequente, sendo as principais representantes as hiperplasias 

fibroadenomatosas, seguidas por hiperplasia lobular. Por último, entre os tumores benignos, o 

adenoma simples foi a neoplasia mais comum, seguida por cistoadenoma, fibroadenoma e 

adenoma complexo (Tabela 2). 

 
TABELA 2 – Resultado do diagnóstico histopatológico dos tumores mamários em gatas entre o 

período de 2011 a 2017. 
Classificação FA FR P 

Carcinoma túbulo-papilar 42 44,21%
a 

<0,0001 

Carcinoma sólido 14 14,74%
b 

 

Carcinoma cribriforme 10 10,53%
b 

<0,0109 

Adenoma simples 6 6,32%
c 

 

Cistoadenoma 3 3,16%
c 

 

Fibroadenoma 3 3,16%
c 

 

Adenoma complexo 1 1,05%
c 

 

Hiperplasia 

fibroadenomatosa 

9 9,47%
c 

 

Hiperplasia lobular 6 6,32%
c  

 

DISCUSSÃO 

 
A frequência de tumores mamários na população de gatas estudada em Goiânia 

foi quase duas vezes maior do que a relatada por outros autores1,17. Uma hipótese para este 

achado é que o aumento do número de casos de tumores esteja associado ao acidente 

radioativo com o Césio-137 que ocorreu em Goiânia (1987), sendo este o segundo maior 

acidente do mundo, após Chernobyl
18

. Acredita-se que partículas radioativas suspensas no ar 

possam ter sido transportadas pelos ventos e tenham contaminado o solo, plantas, animais e 

humanos
19

. Sendo assim a exposição do organismo à radiação ionizante poderia ter 

desencadeado doenças crônicas e hereditárias, como o câncer
18

. 

Os tumores mamários foram a segunda alteração mais frequente observada nos 

laudos de histopatológico desta espécie, sendo a primeira representada pelos tumores 

cutâneos, assim como observado por Togni et al.1, que verificou maior prevalência de tumores 

cutâneos, mamários e hematopoiéticos, respectivamente. Esses dados são diferentes dos 

citados na maior parte da literatura, que relatam os tumores mamários em felinos como a 

terceira neoplasia mais comum em felinos3,8,11,17. Assim como observado por Togni et al. esta 

discordância pode ser pelo fato de que nesse estudo avaliou-se laudos de análise 
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histopatológica, enquanto nos outros estudos foram analisadas amostras citológicas e 

histopatolológicas. Logo como a citologia é a principal forma de diagnóstico de tumores 

hematopoiéticos, provavelmente ocorreu um subdiagnóstico dessas alterações1. 

Neste estudo, ao analisar as lesões neoplásicas, observou-se que 83,75% destas 

alterações eram malignas, frequência semelhante a encontrada em outros estudos3,8,11,20. 

Quando analisada a totalidade de alterações que acometeram a glândula mamária de gatas, 

apenas 70,53% corresponderam a tumores malignos. Supõe-se que esta diferença seja em 

decorrência da grande quantidade de alterações não neoplásicas encontradas neste estudo, que 

corresponderam a 15,79% das amostras avaliadas, sendo representada por dois diferentes 

tipos de hiperplasia. As hiperplasias e displasias são comuns em gatas jovens e que receberam 

aplicação de progestágenos injetáveis como método contraceptivo1,5. Apesar de existirem 

métodos contraceptivos mais eficientes e definitivos para controle da população de gatas, 

como a esterilização21, a aplicação de progestágenos é um hábito comum que pode predispor 

ao desenvolvimento de tumores de mama11,13. Devido à escassez de informações quanto ao 

uso de métodos contraceptivos nas gatas deste estudo, não foi possível estabelecer qualquer 

relação quanto à influência destes fármacos no desenvolvimento dos tumores. 

Quanto à raça, as gatas SRD compuseram a maioria dos animais deste estudo, 

seguidos pelos animais da raça Persa, conforme relatado em estudo semelhante na região do 

Sul do país1. Apesar da literatura relatar que a raça Siamês tem maior predisposição ao 

desenvolvimento de tumores4,22, não foi observada essa correlação, devido ao pequeno 

número de amostras referentes aos animais desta raça. Sugere-se que esta divergência possa 

ser pela grande população de gatas SRD atendidas nessa região, assim como em outras 

regiões do Brasil1,14. 

A média de idade de gatas com tumores mamários foi de 9,95 anos, semelhante à 

relatada por outros autores3,7. Neste estudo foi observada alta relação entre a idade mais 

avançada e o desenvolvimento de tumores, pois dentre os laudos que informaram a idade do 

animal, 69,44% apresentavam idade superior a oito anos. Segundo Sorenmo et al.22, a idade é 

um dos principais fatores de risco de desenvolvimento de tumores mamários em felinos, 

principalmente, neoplasias. Além disso, Lana et al.08 explica que quanto maior idade, maior a 

probabilidade de mutações genéticas e exposição a fatores predisponentes para o 

desenvolvimento de neoplasias malignas. 

Quanto à classificação histopatológica, o tumor mais frequente foi o carcinoma 

túbulo-papilar, assim como relatado por outros autores1,14. Dentre os tumores malignos, os 

carcinomas túbulo-papilares apresentam melhor prognóstico e contam com uma sobrevida de 
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cerca de 36 meses, enquanto os tumores sólidos apresentam média de sobrevida de 8 meses15. 

As lesões não neoplásicas representaram a segunda alteração mais frequente e as neoplasias 

benignas foram as alterações menos frequentes em gatas, sendo os principais representantes 

os adenomas simples, assim como relatado em estudo semelhante realizado com 207 tumores 

mamários de gata em Santa Maria (RS)1. 

Por fim, devido as limitações de informações oferecidas nos laudos, não foi 

possível estabelecer uma relação entre os fatores predisponentes que são citados na literatura, 

bem como realizar o estadiamento TNM. Logo, é importante ressaltar a importância do 

fornecimento dessas informações para o patologista veterinário, pois contribuem para avaliar 

o comportamento do tumor mamário e permite estabelecer uma conduta mais adequada, 

contribuindo para maior sobrevida dos felinos. 

 
CONCLUSÕES 

 
Tumores são alterações frequentes em gatas, principalmente os cutâneos e 

mamários, sendo estes predominantemente malignos. O carcinoma túbulo-papilar foi a 

neoplasia mamária mais frequente, com prevalência entre 9-12 anos. Apesar de serem 

observados tumores em gatas jovens, a média idade de desenvolvimento de tumores mamários 

foi de 9,95 anos, com maior acometimento de gatas sem raça definida. 
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CAPÍTULO 3 – GRADUAÇÃO HISTOLÓGICA E IMUNOMARCAÇÃO DE COX-2 

EM TUMORES MAMÁRIOS DE GATAS 

 
RESUMO 

 
 

A COX-2 é uma enzima envolvida na produção de prostaglandinas, que geralmente não é 

detectada em tecidos normais, mas pode ser induzida por hormônios, fatores de crescimento e 

estímulos mutagênicos. O aumento da expressão de COX-2 é verificado em vários tumores 

em humanos e felinos. Com isso, esse estudo teve como objetivo realizar a graduação 

histológica de tumores mamários em gatas e correlacionar com a imunomarcação de COX-2, 

além de verificar a marcação de COX-2 em tumores benignos e não neoplásicos 

encaminhados para diagnóstico histopatológico entre o período de 2012-2017. A graduação 

histológica de 51/67 tumores mamários foi determinada seguindo os critérios propostos por 

Elston & Ellis (1998). Observou-se que o carcinoma sólido foi a neoplasia que apresentou 

maior grau de malignidade, com 25% das amostras classificadas como Grau 3 e 66,66% como 

Grau 2, seguido pelo carcinoma cribriforme com 87,50% das neoplasias com Grau 2 e por 

último os túbulo-papilares foram os que apresentaram menor comportamento agressivo com 

54,83% dos tumores de Grau 1. Realizou-se a imunomarcação de COX-2 de 35/67 tumores 

mamários e avaliou-se a quantidade de células que expressavam esse marcador, a intensidade 

de marcação e a área marcada. Verificou-se que os carcinomas cribriformes expressaram 

maior intensidade (50% de marcação moderada) e área de marcação (35.808 µm) em 

comparação aos carcinomas sólidos (66,67% marcação discreta e 30.797 µm) e túbulo-

papilares (37,5% marcação discreta e 30.359 µm) e que as neoplasias benignas foram as que 

mais expressaram marcação de COX-2, seguidas pelas lesões não neoplásicas e neoplasias 

malignas. Além disso, observou-se que em neoplasias malignas a intensidade de marcação por 

COX-2 reduz à medida que o grau de malignidade é maior (r=0,1650) e a contagem de células 

marcadas por COX-2 é maior quanto maior é o grau de malignidade (r=0,3507).  

Palavras-chave: Cicloxigenase-2, felino grau de malignidade, imuno-histoquímica, mama. 
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CHAPTER 3 - HISTOLOGICAL GRADUATION AND COX-2 

IMMUNOMARCATION IN CAT MAMMARY TUMORS 

 

ABSTRACT 

 

COX-2 is an enzyme involved in the production of prostaglandins, which is generally not 

detected in normal tissues, but can be induced by hormones, growth factors and mutagenic 

stimuli. Increased expression of COX-2 is seen in several tumors in humans and cats. The aim 

of this study was to perform the histological grading of mammary tumors in cats and to 

correlate with COX-2 immunostaining, as well as to verify the COX-2 marking on benign and 

non-neoplastic tumors referred for histopathological diagnosis between the period of 2012-

2017. The histological grade of 51/67 mammary tumors was determined according to the 

criteria proposed by Elston & Ellis (1998). It was observed that solid carcinoma was the most 

malignant neoplasm, with 25% of the samples classified as Grade 3 and 66.66% as Grade 2, 

followed by cribriform carcinoma with 87.50% of neoplasms with Grade 2 and the tubulo-

papillary tubules were the ones with the lowest aggressive behavior with 54.83% of the Grade 

1 tumors. The COX-2 immunostaining of 35/67 mammary tumors was performed and the 

number of cells expressing this the marking strength and the marked area. Cribriform 

carcinomas were found to have higher intensity (50% moderate labeling) and marking area 

(35,808 μm) compared to solid carcinomas (66.67% discrete marking and 30,797 μm) and 

tubulo-papillary carcinomas (37.5% discrete marking and 30,359 μm) and that benign 

neoplasms were the most expressing COX-2 marking, followed by non-neoplastic lesions and 

malignant neoplasms. In addition, it has been observed that in malignant neoplasms the COX-

2 labeling intensity decreases as the degree of malignancy is greater (r = 0.1650) and the 

COX-2-labeled cell count is larger the greater the degree of malignancy (r = 0.3507). 

Key words: Cyclooxygenase-2, feline, degree of malignancy, immunohistochemistry, breast.
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INTRODUÇÃO 

 
 

As neoplasias malignas representam mais de 80% dos tumores que acometem a 

glândula mamária de gatas1,2,3 e apesar dos tumores mamários serem menos frequentes em 

gatas quando comparadas a cadelas, cursam com comportamento mais agressivo do que a 

espécie canina e humana4,5. Por isso, a classificação histológica é essencial para definir o 

diagnóstico, prognóstico e estabelecer o protocolo terapêutico3. Entretanto, neoplasias de 

mesma classificação histológica podem apresentar comportamentos distintos e, por isso, o uso 

de sistemas de classificação com valor prognóstico são de grande valia para avaliação 

individual, como o método de graduação histológica e a imuno-histoquímica (IHQ)6. 

Um dos primeiros métodos de graduação histológica empregado para classificar 

câncer de mama foi relatado por Greenhough7 e, desde então, outras formas de avaliação 

foram empregadas8,9, sendo a técnica de Elston & Ellis (1988)10 a mais utilizada para 

avaliação de câncer de mama em mulheres11 cadelas4 e gatas12,13. São avaliados critérios como 

formação tubular, pleomorfismo nuclear e índice mitótico, de forma que a soma desses 

parâmetros define se o tumor apresenta baixa, intermediária ou alta diferenciação. Desta 

forma, animais com tumores bem diferenciados apresentam uma sobrevida significativamente 

maior em relação aos que apresentam tumores pouco diferenciados10,14. 

Além da graduação e classificação histológica, a caracterização molecular de 

tumores mamários é uma técnica utilizada para auxiliar no direcionamento das terapias. 

Consiste em utilizar um marcador molecular, como uma proteína, para detecção de tumores, 

estadiamento, monitoração da resposta terapêutica e como indicador de prognóstico6. A 

localização e a visualização destas proteínas associadas ao câncer pode ser realizada com a 

IHQ, em cortes histológicos empregando anticorpos primários, mono ou policlonais, 

direcionados contra o antígeno a ser avaliado15. 

Alguns marcadores moleculares tem sido citados como indicadores prognósticos 

em felinos. Um desses marcadores é a COX-2, uma enzima responsável pela síntese de 

prostaglandinas, a qual está associada a inflamação, inibição da apoptose, proliferação celular, 

diminuição da adesão celular e aumento da expressão de Bcl-2, associada a uma maior 

capacidade de invasão, lise de membranas basais e metástase16. Estudos sugerem uma 

correlação entre o aumento de COX-2 e um menor tempo de sobrevida em gatas4. 

Diante dos poucos trabalhos utilizando a graduação histológica para avaliação de 

tumores mamários em gatas6,14 busca-se correlacionar a graduação histológica com a 

expressão de COX-2 e comparar a marcação de COX-2 entre os tumores malignos, benignos e 
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não neoplásicos de amostras de tumores mamários de gatas encaminhadas para um Serviço 

Particular de Patologia Veterinária do Município de Goiânia- GO e entorno. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
Aspectos éticos 

O estudo foi realizado após aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Federal de Goiás sob número de protocolo 128/17 (ANEXO 1). 

 
Delineamento experimental 

 

 
Foram avaliados 67 blocos parafinados com diagnóstico de neoplasias mamárias 

malignas, benignas e hiperplasias em gatas provenientes de um serviço particular de patologia 

veterinária de Goiânia (GO) referente ao período de 2012 a 2017. As lâminas foram 

reavaliadas em coloração de hematoxilina e eosina (HE) e reclassificadas conforme os 

critérios histomorfológicos propostos por Misdorp (2002)1. Os grupos de diagnósticos 

histomorfológico incluídos neste estudo foram: carcinoma túbulo-papilar (31 casos), 

carcinoma sólido (12 casos), carcinoma cribriforme (8 casos), cistoadenoma (2 casos), 

adenoma simples (3 casos), hiperplasia fibroadenomatosa (8 casos) e hiperplasia lobular (3 

casos). 

Em seguida, realizou-se a graduação histológica das 51 amostras de neoplasias 

malignas conforme os critérios propostos por Elston e Ellis (1998)10,  um método qualitativo 

ordinal que possibilitou a avaliação dos seguintes parâmetros: formação tubular, 

pleomorfismo nuclear e contagem mitótica. Para cada critério foi atribuído um escore que 

variou de um a três, e a soma dos três parâmetros definiu o grau de malignidade do tumor, 

sendo a soma entre 3-5 referente ao Grau 1, 6-7 ao Grau 2 e 8-9 a Grau 3(Quadro 1). 

Após submeter os tumores malignos a graduação histológica, realizou-se a 

confecção de um bloco de TMA com as amostras dos diferentes tumores mamários em gatas, 

para a confecção de lâminas histológicas e avaliação por meio da técnica de imuno- 

histoquímica com anticorpo anti-COX-2. Posteriormente, foi avaliada a marcação de COX-2 

nos tumores malignos, benignos e alterações não neoplásicas, e verificada a correlação entre a 

graduação histológica e a marcação.de COX-2 em neoplasias mamárias malignas. Foram 

considerados como critérios de exclusão da avaliação de IHQ as amostras que se soltaram 

totalmente da lâmina durante o processamento, e aquelas que se soltaram parcialmente e não 
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possibilitaram a análise dos campos avaliados. 

 
QUADRO 1 – Graduação histológica de neoplasias mamárias malignas segundo Elston & Ellis 

(1998)10. 
ASPECTO ESCORE 

Formação tubular  

Alta 1 

Moderada 2 

Baixa 3 

Pleomorfismo nuclear  

Pequeno, uniforme e regular 1 

Moderado aumento de tamanho 2 

Marcada variação 3 

Contagem mitótica  

0-7 figuras de mitose 1 

8-10 figuras de mitose 2 

+17 figuras de mitose 3 

Soma do escore Grau de malignidade 

3-5 1 
6-7 2 

8-9 3 

Fonte: Adaptado de Misdorp (2002)1. 

 

 
Técnica de microarranjo tecidual 

 
 

Foram selecionados dois campos representativos de cada tumor para a confecção 

do bloco de TMA e com auxílio de um pincel marcador, determinou-se a área tumoral a ser 

avaliada, evitando-se as áreas necróticas e não tumoral. Em seguida, realizou-se a 

sobreposição da lâmina no bloco correspondente para retirada da amostra do bloco doador e 

inserção no bloco de parafina receptor, previamente preparado com poços de 1,6 mm de 

diâmetro. Após realizar a punção do bloco doador com 1,2 mm de diâmetro na região 

delimitada, transferiu-se para o bloco receptor a amostra, de acordo com um mapa que havia 

sido previamente desenhado. O último poço foi preenchido com uma amostra de tecido renal 

para ser guia no momento da leitura das lâminas (Figura 1). 
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FIGURA 1 – (A) Confecção do bloco de parafina receptor utilizando caneta 

adaptada para realização de punch; (B) Aspecto final após 

realização do punch nos blocos doadores e colocação das 

amostras no bloco de parafina receptor. 

 

Imuno-histoquímica 

 
 

Os blocos parafinados foram cortados em uma espessura de 4 μm e os fragmentos 

foram distendidos em lâminas carregadas (ImmunoSlide, EasyPath). Para a realização da 

técnica de IHQ utilizou-se anticorpo anti-COX-2 (ab15191, Abcam®, Cambridge, United 

Kingdom) na diluição 1:800. 

Inicialmente, procedeu-se a desparafinização dos cortes, e para isso as lâminas foram 

colocadas numa estufa a 55ºC durante 8 horas e em seguida ficaram imersas por 10 minutos 

em xilol (por três vezes). Em seguida, as lâminas foram hidratadas em concentrações 

decrescentes de álcool (álcool absoluto I, álcool absoluto II, álcool 95% e 70% por 2 minutos) 

e, por fim, em água morna destilada (2 min/cada). Posteriormente, a recuperação antigênica 

foi promovida com tampão citrato em pH 6,0 a 95ºC na panela de pressão elétrica, durante 10 

minutos. Após esta etapa, realizou-se o bloqueio da peroxidase endógena com solução H2O3 

3% durante 30 minutos e, após lavagem, as lâminas foram incubadas BSA 2% em câmara 

úmida durante 25 minutos. Em sequência, instilou-se o anticorpo primário e seguiu-se a 

incubação em câmara úmida overnight (19 horas), sob refrigeração. 

No dia seguinte, as lâminas foram incubadas em sistema HRP de marcação biotina-

streptoavidina-peroxidase (Kit LSAB, Dako, EUA) seguindo indicação do fabricante. Posteriormente, 
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efetuou-se a aplicação do substrato Diaminobenzidina 3,3’ (DAB, Dako, EUA), durante 3 minutos. 

Entre as etapas, sempre era realizada a lavagem com solução de tampão fosfato (PBS) em pH 7,2-7,4. 

As lâminas foram lavadas em água destilada e contra- coradas com Hematoxilina de Harris durante 1 

minuto. Por fim, procedeu-se a desidratação dos cortes em álcoois de concentrações crescentes e xilol, 

e montagem das lâminas com Entelan. 

Como controle positivo utilizou-se uma lâmina de câncer de mama de mulher e 

como controle negativo foi utilizada uma outra lâmina de TMA, substituindo-se o anticorpo 

por BSA 1%. O procedimento foi realizado no Laboratório de Histotécnica, Morfometria e 

Inovação do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG). 

 
Avaliação microscópica 

 
 

Todas as lâminas foram avaliadas com objetiva de 40X e 100X para verificar a 

presença de marcação de COX-2 e estimar a porcentagem de células marcadas, a intensidade 

de marcação e a área marcada. Foi considerada marcação positiva a presença da cor castanho 

no citoplasma da célula. A estimativa da porcentagem de células marcadas foi realizada de 

acordo com Campos et. al 15. Para isso, foram avaliados dez campos aleatórios e, em seguida, 

foi estabelecida uma média dos valores desses campos, sendo que o resultado dessa avaliação 

foi dado em escores, conforme Quadro 2. 

 

 
QUADRO 2- Escores empregados para determinar a porcentagem de células marcadas por 

anti-COX-2 e em neoplasias mamárias de gatas. 
COX-2 

Escore % de células marcadas 

0 Ausência 

1 <10% 

2 10-30% 

3 31-60% 
4 >61% 

Fonte: Adaptado de Campos et al., (2016)15. 

 
A intensidade de imunomarcação foi realizada por meio da avaliação da coloração 

castanho no citoplasma das células, sendo considerada como marcação discreta, moderada ou 

acentuada, conforme demonstrado na Figura 2. 
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FIGURA 2- Fotomicrografias da intensidade de marcação atribuída para COX-2 

em carcinomas mamários túbulo-papilares de gatas. (A) 

Imunomarcação discreta; (B) Imunomarcação moderada; (C) 

Imunomarcação acentuada. IHQ, anti-COX-2, 40X. 

 

Para determinação da área imunomarcada foi realizada captura fotográfica com 

microscópio óptico de campo claro com câmera digital Leica DMC 2900” acoplado ao 

microscópio e software “Leica Application Suite, Version 4.4.0, em objetiva de 40x, de 5 

campos considerados hot spots, ou seja, campos mais densamente marcados pelo anticorpo 

primário. Para definir a área imunomarcada utilizou-se a ferramenta Threshold Color, que 

delimitou a área marcada por COX-2 e realizou a conversão para medida em micrometros 

(µm) (Figura 3). Para tal, empregou-se o sistema analisador de imagens Image j 1.32j 

(National Institutes of Health, USA). 

 

FIGURA 3- (A) Fotomicrografia de imunomarcação com anti-COX-2 em hiperplasia 

mamária fibroadenomatosa de gata; (B) Delimitação da área marcada com 

Threshold Color no analisador de imagens Image J. 

 

 

Análise estatística 

 
 

Os dados de graduação histológica e número de casos por tipo de lesão foram 

apresentados em frequência acumulada e relativa. Foi utilizado teste ANOVA seguido de 

Tukey para comparação entre três grupos e teste t para dois grupos quando as variáveis 

apresentavam distribuição normal. Para variáveis com distribuição não normal foi empregado 
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teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn para comparação entre três grupos e teste Mann- 

Whitney para dois grupos. Realizou-se comparação dentro dos grupos de diagnóstico de 

neoplasia maligna e de alterações não neoplásicas para verificar diferenças de imunomarcação 

de COX-2 por diagnóstico histomorfológico. Posteriormente, realizou-se a comparação por 

grupo de lesão (maligno, benigno e não neoplásico) agrupando os valores de cada diagnóstico 

histomorfológico, a fim de verificar diferença de imunomarcação de COX-2 entre essas 

lesões. Para verificar a correlação entre o grau de malignidade e o escore de marcação de 

neoplasias malignas empregou-se o teste de regressão de Spearman. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. A análise estatística foi realizada 

utilizando o software GraphPad Prism 6.0. 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Graduação Histológica 

 

Dos 67 tumores avaliados 51 (76,11%) eram referentes a NM,  submetidas à 

graduação histológica conforme a tabela a seguir (Tabela 1). O carcinoma túbulo-papilar foi o 

mais frequente e que apresentou menor graduação histológica, com 54,84% das lesões 

correspondentes ao Grau 1. Em seguida foram observados os carcinomas cribriformes e 

sólidos com respectivamente, 87,5% e 66,67% das lesões correspondentes ao Grau 2 (Figura 

4). Os carcinomas sólidos apresentaram maior grau de malignidade em relação aos 

carcinomas túbulo-papilares (p<0,0433), e não demonstraram diferença estatística em relação 

aos cribriformes. 

 
TABELA 1 – Graduação histológica de neoplasias malignas segundo Elston & Ellis (1998)

10. 

CLASSIFICAÇÃO TOTAL GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 
 FA FR FA FR FA FR FR FA 

Carcinoma sólido 12 23,53% 1 8,33% 8 66,67% 3 25% 

Carcinoma cribriforme 8 15,69% 1 12,5% 7 87,5% - - 

Carcinoma túbulo- 31 60,78% 17 54,84% 13 41,93% 1 3,22% 

papilar TOTAL  

51 100% 
 

19 37,25% 
 

28 54,90% 
 

4 7,84% 

Legenda: FA – frequência acumulada; FR – frequência relativa. 
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FIGURA 4: Fotomicrografia de principais neoplasias malignas de mama de gata e suas 

respectivas graduações histológicas. (A e B) Carcinoma túbulo-papilar 

apresentando Grau 1; (C) Carcinoma sólido apresentando Grau 2; (D) Carcinoma 

cribriforme exibindo Grau 2. Legenda: setas amarelas indicam formação tubular, 

setas pretas indicam figuras de mitose e setas vermelhas indicam pleomorfismo 

nuclear. Hematoxilina e Eosina, 40X. 

 

As alterações NN corresponderam a segunda classificação mais frequente, 

representando 16,92% (11/65) dos casos, haja vista as principais representantes terem sido as 

hiperplasias fibroadenomatosas 08/65 (12,30%), seguidas das hiperplasias lobulares 4,61% 

(3/65). Por último, foram observados os tumores benignos, sendo o adenoma simples o mais 

comum 4,61% (3/65) e o cistoadenoma 3,08% (2/65) o menos frequente. 

 

Imunomarcação de COX-2 

 

A avaliação foi realizada em 35/67 tumores (52,23%), devido à perda dos tecidos 

de TMA durante o processamento. Destes, 23/35 (65,71%) corresponderam a tumores 

malignos, 3/35 (8,57%) representavam tumores benignos e 9/35 (25,71%) eram lesões não 

neoplásicas. Dentre as NM, foram analisados 16/35 (45,71%) carcinomas túbulo-papilares, 

3/35 (8,57%) sólidos e 4/35 (11,43%) cribriformes. Entre as NB foram avaliados 3/35 

(8,57%) adenomas simples e entre as NN foram observadas 2/35(5,71%) hiperplasias 

lobulares e 7/35 (20%) fibroadenomatosas. 
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Todos tumores apresentaram marcação citoplasmática caracterizada pela 

coloração castanho em diferentes escores de intensidade de marcação (Quadro 3). O primeiro 

quesito avaliado quanto à marcação de COX-2 foi a porcentagem de células marcadas, sendo 

este dado em escores, nas quais 29/35 amostras (82,86%) apresentaram escore 4, 4/35 

(11,43%) apresentaram escore 3 e 1/35 (2,86%) das amostras apresentaram escores 2 e 1 

(Figura 5). Dentre as neoplasias malignas, os carcinomas sólidos e cribriformes apresentaram 

maior quantidade de células expressando COX-2, com 100% das amostras representando o 

escore 4 (Quadro 3) e os túbulo-papilares apresentaram 68,75% de marcação. Todas as NB e 

88,89% das NN também apresentaram escore de marcação 4. Contudo, não foi observada 

diferença estatística entre nenhum dos grupos. 

FIGURA 5- Fotomicrografias da avaliação da porcentagem de marcação de COX-2 em 

carcinomas mamários túbulo-papilares em gatas. As setas pretas 

demonstram algumas das células apresentando marcação para COX-2, 

sendo (A) marcação citoplasmática por COX-2 em menos de 10% de 

células marcadas, sendo atribuído escore 1; (B) marcação citoplasmática 

por COX-2 em menos de 10%-30% de células marcadas, sendo atribuído 

escore 2.As setas pretas demonstram algumas das células apresentando 

marcação para COX-2, sendo (C) marcação citoplasmática por COX-2 em 

menos de 30%-60% de células marcadas, sendo atribuído escore 3; (D) 

marcação citoplasmática por COX- 2 em mais de 61% de células 

marcadas. IHQ, Anti-COX-2, 40x.  
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QUADRO 3 – Avaliação da porcentagem de células, intensidade de imunomarcação de COX-

2 e área marcada em neoplasias malignas de gatas. 
 

Diagnóstico 

Estimativa de quantidade de células Intensidade de marcação (FA e FR) Média de 

Área 

Marcada 

(µm) 

1 2 3 4 Discreta Moderada Acentuada 

Carcinomas 

túbulo- papilares 

(n=16) 

 

1 

(6,25%) 

 

1 

(6,25%) 

 

3 

(18,75%) 

 

11 

(68,75%) 

 

6 

(37,5%) 

 

5 

(31,25%) 

 

5 

(31,25%) 

 

30.359 

Carcinomas 

sólidos (n=3) 

 

0 

 

0 

 

0 

3 

(100%) 

2 

 

(66,67%) 

1 

(33,33%) 

 

0 

 

30.797 

Carcinomas 

Cribriformes 

(n=4) 

 

0 

 

0 

 

0 
4 

(100%) 

1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

 

35.808 

Adenoma 

simples 

(n=3) 

0 0 0 3 

(100%) 

0 1 

(33,33%) 

2 

(66,66%) 

 

41.458 

Hiperplasia 

lobular 

(n=2) 

0 0 0 2 

(100% 

0 1 

(50%) 

1 

(50%) 

 

34.121 

Hiperplasia 

fibroadenomatos

a (n=7) 

0 0 0 6 

(85,71%) 

1 

(14,28%) 

1 

(14,28%) 

5 

(71,42%) 

 

32.077 

 
O segundo critério avaliado foi a intensidade de marcação e, neste aspecto, os 

carcinomas cribriformes apresentaram escore de intensidade de marcação significativamente 

mais alto em relação aos carcinomas sólidos (p<0,0065), os demais não apresentaram 

diferença estatística (Tabela 2). Ao analisar a frequência do total de casos por escores de 

intensidade verificou-se que 39,13% apresentavam marcação discreta, 34,78% moderada e 

26,08% acentuada, diferença estatística entre os escores. Dentre as NB e NN houve 

predomínio da marcação de intensidade acentuada com 66,67% dos tumores apresentando 

este padrão, sendo assim, também não foi observada diferença estatística entre ambos grupos 

(Tabela 3). 

Ao avaliarmos os critérios de intensidade de marcação e área marcada conforme o 

grupo correspondente (NM, NB, NN) (Tabela 2), verificou-se que os tumores mamários 

benignos foram os que apresentaram maior intensidade de marcação e área marcada, seguidos 

pelos não neoplásicos e malignos, respectivamente. Foi observada diferença estatística apenas 

entre a área marcada de NB e as NM (p<0,0142). Quanto à intensidade de marcação houve 

diferença estatística entre as das NB e NM (p<0,0001) e entre as NM e NN (p<0,0239). 

Também foi realizada correlação de postos de Spearman e verificou-se que em NM a 

intensidade de marcação por COX-2, reduz à medida que o grau de malignidade foi maior 
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(r=0,1650) e a contagem de células marcadas por COX-2 foi maior quanto maior foi o grau de 

malignidade (r=0,3507). No entanto, em razão da quantidade de amostras não se pode afirmar 

que o resultado não tenha sido em decorrência do acaso (p=0,4632 e p=0,1095). 

 
TABELA 2 – Avaliação da área marcada e intensidade de marcação conforme o diagnóstico 

do tumor mamário. 
Diagnóstico Área marcada  (µm) média 

ranqueada 

 

Neoplasia 

maligna 

5.769
a 

<0,0142 78,60
a 

 

Neoplasia 

benigna 

8.060
b 

 131,2
b 

<0,0001 

Lesão não 

neoplásica 

6.661
ab 

 100,3
b 

<0,0239 

Legenda: As letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas entre as variáveis 

(p<0,05) por meio do teste Qui-quadrado. 

 

 

DISCUSSÃO 

 
A marcação de COX-2 nesse estudo apresentou correlação inversamente 

proporcional entre a intensidade de marcação e o grau de malignidade, no entanto, a contagem 

de células marcadas apresenta correlação diretamente proporcional ao grau de malignidade. 

Nesse estudo, os achados são similares aos de Sayasith et al.17 que observaram marcação de 

87% dos carcinomas, sendo que 37% demonstraram marcação moderada a acentuada. No 

entanto, divergem de Millantta et al.4, que avaliaram a marcação de COX-2 em carcinomas 

mamários felinos e relataram que 96% dos tumores apresentaram marcação para COX-2 e 

81% dos casos foi verificada forte imunoreatividade. Desta forma, a depender da metodologia 

aplicada para avaliação da marcação, os resultados podem ser diferentes. 

Entre os tumores submetidos à graduação histológica, os carcinomas túbulo- 

papilares foram os tumores mamários mais frequentes em gatas com a graduação histológica 

mais comum de Grau 1 17/31 (54,84%). Contudo, entre as NM, o mais predominante foi o 

Grau 2, presente em 28/51 (54,90%) amostras. A literatura relata que tumores de Grau 1 são 

associados a uma maior sobrevida, entre 36 meses18 e 53 meses15, enquanto os Grau 2 

apresentam média de 18 meses18. Logo, esta informação demonstra que o carcinoma túbulo-

papilar é a NM que apresenta comportamento menos agressivo. Além disso, quanto à 

graduação histológica, este estudo apresentou resultados semelhantes ao relatado na literatura, 

onde a maioria das neoplasias em gatas são classificadas como Grau 2, seguidos por tumores 

Grau 1 e 3, respectivamente 4,14,15, demonstrando assim que a maioria das lesões mamárias em 
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gatas são moderadamente diferenciadas. 

Foi observado que 33,3% dos carcinomas sólidos e 6,25% dos carcinomas túbulo- 

papilares apresentaram graduação histológica Grau 3 e 87,5% dos carcinomas cribriformes 

apresentaram Grau 2. Os achados estão de acordo com Misdorp1, ao relatar que os carcinomas 

túbulo-papilares apresentam menor grau de malignidade em comparação aos cribriformes e 

sólidos. De acordo com Campos et al.15, quanto maior o grau histológico, pior a sobrevida dos 

felinos, tendo verificado que gatas com diagnóstico de neoplasia mamária maligna 

classificada como Grau 1 apresentaram sobrevida de 1628 dias, aquelas com Grau 2 a 

sobrevida foi de 262 dias e com Grau 3 foi de cerca de 78 dias. 

Quanto a quantidade de células marcadas por COX-2 em NM, observou-se que 

78,26% dos tumores apresentaram escore 4, com alta porcentagem de células marcadas. 

Contudo, quanto à intensidade de marcação não foi observada diferença entre os grupos de 

intensidade discreta (39,13%), moderada (34,78%) e acentuada (26,08%). Ao contrário desse 

achado, em um estudo que avaliou a expressão de COX-2 em 47 gatas com carcinomas 

mamários, foi relatado que 49% dos tumores apresentaram acentuada intensidade de  

marcação em mais de 90% das células tumorais, 31,9% demonstraram moderada a forte 

marcação em 10% a 90% das células e em 14,9% foram verificadas discreta marcação em 

menos de 10% das células tumorais4. Logo, este estudo observou uma menor intensidade de 

marcação dentre as NM, fato este que pode estar associado às diferenças entre as 

metodologias e anticorpos utilizados entre os estudos. 

Os achados demonstram que conforme o método de avaliação realizado os 

resultados podem ser variáveis e, então, a análise de mais de um critério torna-se relevante 

para entendimento do comportamento da expressão da proteína em IHQ. Com isso, os 

resultados permitem verificar que neoplasias de maior grau de malignidade apresentam maior 

densidade de COX-2 ao atentar-se para a quantidade de células marcadas e área de marcação. 

Além disso, é relatado que neoplasias de maior agressividade apresentam maior expressão de 

COX-23,15. Esta afirmação foi reforçada por Campos et al.15, que correlacionaram a marcação 

de COX-2 e a sobrevida de gatas com neoplasias mamárias malignas, sendo que 13 

apresentaram marcação baixa e sobrevida média de 1400 dias, enquanto, sete tiveram alta 

marcação e sobrevida de 189 dias. No entanto, ambos estudos realizaram formas de avaliação 

da marcação de COX-2 diferentes do presente estudo, o que pode sugerir as diferenças de 

achados, além disso, nesses estudos não foram avaliadas NB e hiperplasias. 

As NB foram as lesões que apresentaram maior intensidade e área de marcação, 

seguidos pelas lesões NN e NM. Esses achados são contrários aos verificados em vários 
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trabalhos, os quais relatam grande correlação entre a malignidade e a expressão de COX-2 

3,4,15. Contudo, em um estudo onde foi avaliada a marcação de COX-2 em 74 tumores 

mamários felinos, observou-se que as NM apresentaram maior percentagem de células 

marcadas (mais de 75% das células apresentaram marcação positiva), seguidas pelas NN 

(52,63%) e NB (33,3%). E quanto à intensidade de marcação, verificou-se que as NM 

apresentaram maior intensidade, seguidas pelas NB e NN respectivamente19. Logo, observa-se 

que conforme a metodologia e os anticorpos utilizados as NB também podem apresentar 

porcentagens de marcação e intensidade de marcação variável. No entanto, como a 

proliferação celular e a inflamação também são mecanismos responsáveis pelo aumento da 

expressão de COX-2, acredita-se que as NB tenham expressado maior intensidade e 

porcentagem de marcação devido à esses fatores, que estimularam essas alterações para 

estabelecer um microambiente tumoral e promover a proliferação das células neoplásicas20. 

Quanto às NN, neste estudo foi observado predomínio de marcação em mais de 

61% das células com acentuada intensidade, dado este semelhante ao observado por Cunha 

(2013)21, que verificou marcação de mais de 75% das células com forte intensidade de 

marcação. Em outro estudo, 52,63% das NN também apresentaram marcação celular superior 

a 75%, contudo 36,84% apresentavam marcação fraca e 31,58% fraca à moderada19. Com 

isso, como a expressão de COX-2 é induzida por estímulos distintos, um desses mecanismos é 

a estimulação de mediadores inflamatórios como as citocinas (interleucinas-IL1β, IL6), fator 

de necrose tumoral (TNFα) e lipossacarídeos20,22. Por isso, foi observada intensa expressão 

entre esse grupo de lesões, fato este que está associado à inflamação e não necessariamente a 

malignidade. Contudo, a inflamação pode contribuir para a indução tumoral, promovendo a 

produção de espécies reativas ao oxigênio (ROS), responsáveis por causar danos ao DNA, 

possibilitando assim que ocorram mutações genéticas23. 

Ao comparar a marcação entre NM, NB e NN verificou-se que a área marcada e a 

intensidade de marcação de COX-2 foram significativamente menores em NM. Uma hipótese 

para esse achado é de que alterações no DNA poderiam alterar a expressão de proteínas e até 

mesmo originar proteínas mutadas24,25, principalmente nos tumores de comportamento mais 

maligno. Sendo assim, sugere-se que as NM poderiam promover a modificação dessas 

proteínas (como a COX-2) de tal forma, que elas fossem menos identificadas pelo anticorpo 

utilizado. Um outro fator que também poderia estar relacionado a menor expressão de COX-2 

nos carcinomas sólidos, seria o uso de AINES, principalmente de forma crônica23, entretanto, 

devido à falta de dados nos laudos quanto ao uso de anti-inflamatórios, não é possível afirmar 

esta associação. 
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CONCLUSÕES 

 
 

As neoplasias malignas apresentaram menor intensidade de marcação e menor área marcada 

em comparação às neoplasias benignas e alterações não neoplásicas, respectivamente. Os 

carcinomas túbulo-papilares foram as neoplasias mamárias mais frequentes em gatas, 

predominantemente de Grau 1 com alta porcentagem de células marcadas por COX-2 e 

intensidade de marcação variável. Os carcinomas sólidos, apresentaram maior graduação 

histológica, menor intensidade de marcação celular e área de marcação, mas escore mais alto 

de porcentagem de células marcadas. Os carcinomas cribriformes, predominantemente, foram 

de Grau 2, com maior porcentagem de células marcadas, intensidade de marcação moderada e 

maior área de marcação. Assim, a depender da metodologia de avaliação da marcação imuno-

histoquímica por COX-2 os resultados podem variar. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Devido a ausência de estudos epidemiológicos que reflitam o perfil de felinos 

com tumores mamários no Brasil, estudos regionais se tornam de grande importância. Com 

isso, este estudo possibilitou avaliar o perfil epidemiológico de gatas acometidas por tumores 

mamários entre o período de 2011 a 2017, de um Serviço de Patologia Veterinária localizado 

no Município de Goiânia-GO. 

Observou-se que a associação entre a classificação e a graduação histológica de 

tumores proporcionou informações valiosas para a compreensão do comportamento de 

neoplasias mamárias em felinos, sendo um método prático, acessível e que contribuem para 

estabelecer a terapêutica e o prognóstico dos animais acometidos. Entretanto, devido a 

ausência de dados relativos ao histórico, localização e tamanho do tumor, além de presença de 

metástase em linfonodos regionais e pesquisa de metástase abdominal e pulmonar, não foi 

possível realizar o estadiamento TNM neste estudo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estas informações são 

essenciais para estabelecer o prognóstico do paciente com tumor mamário e é dever do 

médico veterinário clínico e cirurgião buscar essas informações com o tutor durante a 

anamnese e exame físico e informarem esses dados na solicitação de exame para o patologista 

veterinário. Neste estudo foram observados que poucos laudos contavam com essas 

informações, e que os profissionais que informavam esses dados eram veterinários(as) que 

apresentaram histórico de atuação dentro do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia (UFG). Com isso, acredita-se que estes profissionais tenham maior consciência 

quanto à importância dessas recomendações no tratamento e prognóstico de seus pacientes do 

que os colegas que atuam em clínicas particulares e não tiveram a experiência de trabalhar em 

um hospital-escola. 

Neste estudo também foi observado um número grande de lesões mamárias não 

neoplásicas, demonstrando que existem diferenças entre a incidência dos tumores mamários 

conforme a localização global, a aceitação cultural aos métodos contraceptivos, e os 

incentivos a políticas de esterilização. Diante disso, ressalta-se que também é de grande valia 

para o patologista e para o oncologista o preenchimento do formulário com essas informações 

e que permita a avaliação dos critérios predisponentes, como uso de progestágenos injetáveis, 

estado reprodutivo, quantidade de cios e crias, entre outros fatores, que possibilitam uma 

melhor compreensão sobre o desenvolvimento dos tumores e contribui com dados 

epidemiológicos que são importantes para avaliação da região avaliada. 
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Diante disso, enaltece-se a importância de realizar mais estudos com tumores 

mamários felinos, visto que esta espécie têm maiores similaridades com a humana do que os 

outros modelos experimentais e buscando contribuir com a compreensão da inflamação para a 

busca de novas terapias anti-câncer, e melhorar a sobrevida de gatas e mulheres. 
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