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PESQUISA DE CÉLULAS NEOPLÁSICAS EM MEDULA ÓSSEA DE CADELAS 
COM TUMOR DE MAMA  

 

RESUMO - A glândula mamária é o segundo sítio mais comum de desenvolvimento 
tumoral em cadelas. Uma das formas de estadiamento destes tumores é avaliar a 
presença ou ausência de metástase à distância, inclusive na medula óssea. Este 
achado, na Medicina, associa-se a baixa sobrevida de mulheres com tumores 
mamários, porém na Medicina Veterinária esse estadiamento clínico é mais utilizado 
para pacientes com linfomas e mastocitomas. Estudos que utilizem a biópsia de 
medula óssea como método de pesquisa de estadiamento em tumores mamários são 
escassos. Desta forma o presente estudo teve como objetivo avaliar lesões mamárias 
e a medula óssea de 36 cadelas, buscando-se células tumorais disseminadas ou 
focos metastáticos. Para isso realizou-se a análise histopatológica dos tumores de 
mama, linfonodos e medula óssea dessas cadelas, corados com Hematoxilina e 
Eosina. Na medula óssea também foram utilizadas a coloração com Tricrômio de 
Masson, para avaliação de fibrose medular, e a imunohistoquímica, para a pesquisa 
de micrometástase. O carcinoma em tumor misto grau I fora o mais observado 
(18,08%), não havendo diferença estatística com relação ao tamanho tumoral e a 
presença de metástase em linfonodos. Na medula óssea de uma cadela com 
carcinossarcoma (4,35%) houve marcação citoplasmática de uma provável célula 
tumoral disseminada, de origem epitelial, com o anticorpo citoqueratina-19 pela 
imunohistoquímica. Nenhuma das cadelas que apresentou diminuição da celularidade 
ou fibrose medular (Tricrômio de Masson) ou tiveram marcação celular para 
citoqueratina. Conclui-se então que a avaliação da medula óssea pode ser utilizada 
como um método de estadiamento do tumor de mama em cadelas, pois células 
tumorais disseminadas apresentam potencial de se tornarem lesões secundárias bem 
como se disseminarem para focos distantes, causando metástases terciárias num 
período de tempo indeterminado.  
 
Palavras-chave: biópsia medular, cão, citoqueratina, micrometástase, neoplasia 
mamária 
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RESEARCH OF NEOPLASTIC CELLS IN BONE MARROW OF BITCHES WITH 
BREAST TUMOR  

 
ABSTRACT - The mammary glands are the second most common site of tumour 
development in female dogs. One way of staging these tumours is evaluate the 
presence or absence of distant metastasis, including those in the bone marrow. In 
Medicine, this finding is associated with the low survival of women with breast tumours, 
but in Veterinary Medicine this clinical staging is more used for patients with 
lymphomas and mast cells tumours. Studies using bone marrow biopsy as a method 
of staging research in breast tumours are scarce. Thus, the present study aimed to 
evaluate mammary lesions of 36 female dogs, as well as the bone marrow of them, 
searching for disseminated tumour cells or metastatic foci. For this, we performed 
histopathological analysis of mammary gland tumours, lymph node and bone marrow 
of these dogs, stained with Hematoxylin and Eosin. The Masson's trichrome staining 
was also used for the evaluation of bone marrow fibrosis and immunohistochemical 
technique for a micrometastasis research. Carcinoma in grade I mixed tumour was the 
most observed (18.08%), with no statistical difference between tumour size and lymph-
node metastasis. In the bone marrow of a bitch with carcinosarcoma (4.35%) a 
probable disseminated tumor cell of epitelial origin was found using cytokeratin-19 
antibody by immunohistochemistry technique. None of the female dogs presented 
decreased cellularity or bone marrow fibrosis (Masson's trichrome) or had cell labeling 
for cytokeratin. It is concluded that bone marrow evaluation can be used as a method 
of staging mammary tumour in female dogs, since disseminated tumor cells have the 
potential to become secondary lesions as well as spread to distant foci, causing tertiary 
metastases in an undetermined period of time. 
 

 
Keywords: medular biopsy, female dog, cytokeratin, micrometastase, mammary 
neoplasm 
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CAPÍTULO 1 – Considerações Gerais 

 

1. Introdução 

 

Uma das características dos mamíferos é a presença de glândulas 

mamárias, que são observadas tanto em machos quanto em fêmeas 

(NOGUEIRA; CASTRO, 2017). Elas são o segundo sítio mais comum de 

desenvolvimento tumoral em cães (PETROV et al., 2014), correspondendo a 

42% dos tumores diagnosticados segundo Sorenmo (2003) e a 52% segundo 

Queiroga e Lopes (2002). Figuera et. al (2008) observaram que dos 4.844 cães 

necropsiados no período de 1965 a 2004, 378 foram em decorrência de 

neoplasias, sendo as neoplasias mamárias malignas as principais. 

A classificação histopatológica do tumor mamário é importante, pois 

prediz o comportamento biológico do mesmo (BOSTOCK, 1986). Segundo 

Cassali et al. (2014), os tumores mamários podem ser classificados 

histologicamente como alterações hiperplásicas, displásicas, benignas ou 

malignas epiteliais e malignas mesenquimais.  

As metástases dos tumores mamários ocorrem mais comumente pela via 

linfática, mas também podem ocorrer pela via sanguínea (NUNES et al., 2017). 

De acordo com Petrov et al. (2014), o diagnóstico tardio é um dos principais 

problemas que resulta na morte do animal, principalmente devido à metástase 

pulmonar.  

Estudos demonstram que mulheres podem apresentar micrometástases 

de carcinoma mamário em medula óssea, estando isso associado a baixa 

sobrevida da paciente (BRAUN et al., 2005). Para a avaliação da medula óssea, 

utiliza-se o mielograma, o qual preserva as características citológicas das células 

hematopoiéticas (COWELL et al., 2009; RASKIN; MEYER, 2011), e também a 

biópsia medular, que é mais indicada quando se busca a presença de 

comprometimento neoplásico (ALVES, 2009).  

Frente ao exposto, o presente estudo objetivou avaliar a medula óssea de 

cadelas com tumor de mama, por meio da observação de sua morfologia celular 

e arquitetura tecidual, por meio do mielograma e da biópsia medular 

respectivamente. Adicionalmente, a presença de mielofibrose foi verificada pela 

técnica do Tricômio de Masson. Além disso, buscou-se procurar células tumorais 
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epiteliais a fim de se comprovar a presença de micrometástase medular de 

carcinoma mamário, por meio da técnica de imunohistoquímica com a utilização 

do anticorpo citoqueratina-19.  
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2. Revisão de literatura 

 

2.1 Glândula mamária 

 

Uma das características dos mamíferos é a presença de glândulas 

mamárias, que são glândulas sudoríparas apócrinas modificadas e que estão 

presentes tanto em machos quanto em fêmeas (NOGUEIRA; CASTRO, 2017). 

Nas cadelas, essas glândulas localizam-se na face ventral do tórax até a região 

inguinal, com um número médio de cinco pares (podendo variar de 4 a 6 pares) 

e são classificadas como torácica cranial, torácica caudal, abdominal cranial, 

abdominal caudal, e inguinal (NOGUEIRA; CASTRO, 2017). Cada glândula é 

formada por um corpo e uma papila mamária, sendo revestida externamente por 

pele abdominal. Abaixo da epiderme encontra-se a hipoderme, que é a 

responsável pela formação do tecido adiposo pericapsular que envolve cada 

glândula, estando o parênquima glandular distribuído no interior de formações 

conjuntivas de sustentação (NOGUEIRA & CASTRO, 2017). 

A drenagem linfática das mamas torácicas cranial e caudal é feita para o 

linfonodo axilar, das abdominal caudal e inguinal para o linfonodo inguinal e da 

glândula abdominal cranial pode ser feita tanto para o linfonodo axilar quanto 

para o inguinal (NOGUEIRA; CASTRO, 2017).  

 

2.2 Neoplasia de glândulas mamárias em cadelas 

 

A glândula mamária é o segundo sítio mais comum de desenvolvimento 

tumoral em cães (PETROV et al., 2014), correspondendo a 42% dos tumores 

diagnosticados segundo Sorenmo (2003) e a 52% segundo Queiroga e Lopes 

(2002), sendo a pele o principal sítio de desenvolvimento de tumores em cães 

(PETROV et al., 2014). Segundo Queiroga & Lopes (2002), aproximadamente 

50% dos tumores mamários diagnosticados em fêmeas caninas são malignos. 

Já Filho et al. (2010) observaram que dos 1.465 tumores computados no estudo, 

1.075 (73,4%) eram malignos. A maioria dos animais acometidos aparentam 

situação clínica saudável no momento em que o tumor é observado, seja pelo 

tutor ou pelo médico veterinário durante o exame clínico de rotina (CASSALI et 

al., 2014). Porém, os animais que não chegam clinicamente bem, apresentam 
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sinais clínicos inespecíficos como apatia, cansaço, tosse, emagrecimento, 

diarreia, vômito, poliúria e polidipsia (RIBAS et al., 2012).  

Podem ser acometidas fêmeas caninas de meia idade a senis, 

sexualmente ativas ou castradas (CASSALI et al., 2014), sendo as cadelas senis 

não castradas antes do primeiro cio as mais susceptíveis (SORENMO, 2003; 

GUNDIM et al., 2016). Dalek et al. (1998) observaram em seus estudos que 

fêmeas caninas de raças puras apresentam maior risco de desenvolver tumores 

mamários. Já Kim et al. (2016) observaram diferenças tanto relacionadas a raça 

quanto a idade em fêmeas caninas com carcinoma mamário, sendo as da raça 

Shih-Tzu com idade mais avançada as notadamente mais afetadas. Tais 

observações são contraditas por Gundim et al. (2016), os quais afirmam não 

haver predisposição racial para o desenvolvimento dos tumores mamários.  

Menos de 1% de cães machos apresentam risco de desenvolver tumor 

mamário quando comparado às fêmeas (FILHO et al., 2010), estando esses 

casos geralmente associados a distúrbios hormonais, principalmente 

relacionados ao estrógeno. Porém, Kwon et al. (2017) ao avaliarem um cão 

macho da raça Cocker Spaniel, com adenocarcinoma mamário de alto grau e 

tumor de células de Leydig, sugeriram que ambos os tumores podem não estar 

relacionados ao hormônio sexual feminino, pois os receptores de estrógeno e 

progesterona tiveram uma expressão imunohistoquímica limitada em células da 

glândula mamária e do testículo.  

Um dos principais fatores de risco relacionado ao desenvolvimento dos 

tumores mamários em cadelas é a exposição prolongada e intensa do tecido 

mamário aos hormônios sexuais, principalmente o estrógeno, a prolactina e a 

progesterona (NUNES et al., 2017). A castração precoce até o segundo estro da 

cadela é considerada uma forma de prevenção, assim como a não administração 

de hormônios contraceptivos e/ou abortivos (NUNES et al., 2017). A 

ovariectomia é a melhor maneira de prevenção dos tumores de mama, pois os 

esteroides produzidos nos ovários apresentam papel importante na etiologia da 

doença (PETROV et al., 2014). A castração das fêmeas reduz para 0,5% a 

incidência destas neoplasias quando realizada antes do primeiro cio, 

aumentando para 8% após o primeiro cio, 26% após o segundo cio e não 

havendo efeito em cadelas castradas após os dois anos e meio de idade 

(FERGUSON, 1985).   
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As neoplasias mamárias em cadelas geralmente apresentam-se na forma 

de nódulos circunscritos de tamanho, consistência e mobilidade variáveis em 

pele e musculatura, podendo ou não haver reações inflamatórias locais e 

ulceração epitelial (CASSALI et al., 2014). Os pares de glândulas mais 

comumente acometidos são abdominal caudal e inguinal, sendo os primeiros 

mais afetados quando há estímulos hormonais ou traumas ocasionados pelo 

próprio animal (DALEK et al., 1998). Donnay et al. (1995) associam a maior 

ocorrência de tumores nas mamas inguinais ao fato de haver maior quantidade 

de receptores hormonais de estrógeno e progesterona nas mesmas, quando 

comparadas às outras mamas. Filho et al. (2010) associaram essa maior 

ocorrência de tumores nas mamas abdominal caudal e inguinal, provavelmente 

devido a maior quantidade de parênquima mamário nessa região.  

A classificação histopatológica do tumor mamário é importante, pois 

prediz o comportamento biológico do mesmo (BOSTOCK, 1986). Segundo 

Cassali et al. (2014), os tumores mamários podem ser classificados como lesões 

epiteliais não neoplásicas, tumores benignos e tumores malignos. Filho et al. 

(2010), em estudo retrospectivo de 1.647 tumores mamários em cães, 

observaram que as neoplasias malignas foram mais prevalentes que as 

benignas e que o carcinoma simples foi o tipo histológico mais prevalente. 

Segundo CASSALI (2013), os tumores mistos são os tumores mamários mais 

frequentemente encontrados em cadelas. 

O estadiamento clínico dos tumores mamários em cadelas é determinado 

de acordo com o sistema TNM, estabelecido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) sendo: T: tamanho do tumor T1: menor que 3 cm; T2: entre 3 e 5 

cm; T3: maior que 5 cm); N: propagação para linfonodo regional (N0: ausente; 

N1: presente); M: presença de metástase à distância (M0: ausente; M1: 

presente). Com isso, Cassali et al. (2014) classificaram os tumores em cinco 

estágios: I (T1/N0;M0); II (T2/N0/M0); III (T3/N0/M0); IV (T1,2,3/N1/M0); V 

(T1,2,3/N0,1/M1). Ferreira et al. (2009) observaram em seus estudos que a 

maioria dos tumores classificados como T3 eram malignos e com maior taxa de 

proliferação, quando comparados à tumores classificados como T1 ou T2.  

O diagnóstico do tipo de lesão mamária é fornecido pelo exame 

histopatológico da glândula afetada, a partir de biópsia excisional da mesma. 

Todavia, a citopatologia aspirativa deve ser um método de triagem associado, 
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que vem sendo amplamente utilizado na Medicina Veterinária, pois apresenta 

vantagens como baixo custo, rapidez e pouca invasividade (COLODEL et al., 

2010), uma vez que permite a distinção entre lesões neoplásicas e infamatórias, 

hiperplásicas ou degenerativas, o que direciona a conduta terapêutica 

precocemente (COLODEL et al., 2010). 

O tratamento mais indicado para cadelas com tumor de mama é a 

remoção cirúrgica de toda a glândula mamária, com exceção dos casos em que 

os tumores são inoperáveis ou nos casos de carcinoma inflamatório, utilizando 

então tratamentos adjuvantes como radioterapia e quimioterapia (PETROV et 

al., 2014). Além da excisão cirúrgica, a quimioterapia é associada nos casos em 

que a doença se encontra num estágio avançado, com invasão em vasos 

sanguíneos, linfáticos, ou metástase regional e a distância (NOVOSAD, 2003).   

As metástases são a principal causa de óbito em cães com tumor de 

mama, sendo que as células tumorais invadem vasos sanguíneos ou linfáticos 

ao redor do tumor e migram para o linfonodo, através da via linfática, ou para 

órgãos distantes, através da via hematógena, as chamadas células tumorais 

circulantes (CTC’s) (COSTA et al., 2011). Sorenmo (2003) observou que animais 

com metástase em linfonodo regional possuem uma expectativa de vida menor, 

porém a presença de metástase à distância torna o prognóstico ainda pior, 

quando comparado à presença de metástase apenas em linfonodo regional. De 

acordo com Petrov et al. (2014), o diagnóstico tardio é um dos principais 

problemas que resulta no óbito do animal, principalmente devido à metástase 

pulmonar.  

Algumas das formas de avaliação da presença ou ausência de metástase 

à distância são através da radiografia torácica para avaliação pulmonar, uma vez 

que os pulmões são os principais sítios de metástase em casos de tumores 

mamários malignos, e a ultrassonografia abdominal para a avaliação de 

metástase em outros órgãos, como por exemplo, fígado e baço. Lesões 

metastáticas menores de 6 mm podem ser precocemente detectadas pela 

tomografia computadorizada (CASSALI et al., 2014).  

Alguns carcinomas do trato respiratório e de glândula mamária podem ser 

detectados por meio da técnica de imunohistoquímica utilizando-se anticorpos 

como a citoqueratina 5, 6, 7, 8, 18, 19 (MOLL et al., 1983). Grande parte dos 

adenocarcinomas mamários primários ou metastáticos, lobulares ou ductais são 
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positivos na marcação com a citoqueratina-7 (TOT, 1999). Tal marcação deve-

se ao fato de que as células epiteliais serem caracterizadas pela presença de 

grupos específicos de filamentos intermediários, as chamadas citoqueratinas, 

que constituem uma família de pelo menos 20 diferentes tipos de polipeptídeos 

expressos em vários epitélios (CHU; WEISS, 2002). Costa et al. (2011) utilizou 

um painel com 16 marcadores humanos de células tumorais circulantes para 

detectar células de carcinomas caninos em sangue periférico e observaram que 

dentre eles, a citoqueratina-19 foi capaz de detectar de forma sensível uma 

célula a cada 107 leucócitos.  

 

2.3 Micrometástases em Medula Óssea 

 

Desde 1935 existem relatos, na medicina, envolvendo a infiltração de 

tumores sólidos na medula óssea de humanos (REICH, 1935). Ellis et al. (1964) 

observou 25 casos de tumores metastáticos na medula óssea de um total de 

1.445 biópsias realizadas. Já Jonsson e Rundles (1951) observaram 71 casos 

de infiltração de tumores não hematológicos na medula óssea de 152 pacientes, 

sendo os tumores mais encontrados os carcinomas de próstata, pulmão, mama, 

estômago e neuroblastoma. Fato também observado por Singh et al. (1976) que 

encontraram metástase em medula óssea de 101 dos 6.500 pacientes avaliados. 

Delta e Pinkel (1964) observaram 28 casos de infiltração por neuroblastoma, 

rabdomiossarcoma, osteossarcoma e sarcoma de Ewing em 79 aspirados de 

medula óssea de crianças. Na Medicina Veterinária estudos mais recentes vêm 

sendo desenvolvidos e comprovam que cães e gatos também podem apresentar 

micrometástases em medula óssea (HENSON et al., 1998; MISCHKE et al., 

2003; ESPINOSA DE LOS MONTEROS et al., 2003; JAILLARDON et al., 2012; 

WHEISHAAR et al., 2014; PIANE et al., 2014).  

A sobrevivência das células tumorais na medula óssea dá-se devido ao 

seu microambiente, onde são encontrados fatores de crescimento, citocinas e 

quimiocinas que promovem sua proliferação e sobrevivência (CHANTRAIN et 

al., 2008; OLIVEIRA, 2009; STEFANOVIC et al., 2013; WALKER et al., 2016). 

Ao se ajustarem a esse novo microambiente, essas células tumorais comunicam-

se com as células tronco mesenquimais e atraem outras células, como por 

exemplo macrófagos e elas, juntamente com as células estromais de suporte 



12 
 

hematopoiético formam próximo ao endósteo, comunicações intercelulares 

(WALKER et al., 2016). Essa proximidade ao endósteo deve-se principalmente 

ao fato de ser essa uma região mais hipóxica da medula óssea, o que pode 

induzir as células tronco cancerígenas a entrarem em dormência, podendo 

contribuir com a quimioresistência e com a malignidade das mesmas (WINKLER 

et al., 2010; TRIPATHI et al., 2014). As células tronco mesenquimais, além de 

propriedades imunossupressoras, participam do processo de dormência das 

células tumorais, permitindo a sobrevivência das mesmas (CHATURVEDI et al., 

2014).  

A proliferação lenta, associada com sinais apoptóticos que resultam na 

estagnação do tamanho do tumor, somada à manutenção das células tumorais 

na fase G0/G1 do ciclo celular resultam na queiscência dessas células 

provenientes do tumor de mama, as quais podem, em um tempo indeterminado, 

tornarem-se recorrentes e causarem metástase para sítios terciários (ZHANG et 

al., 2013). Dessa maneira, a habilidade das células do tumor de mama de terem 

a medula óssea como um dos principais sítios metastáticos, confere a elas 

proteção, especialmente às quiescentes, pois conseguem evadir de agentes 

tóxicos anti-cancerígenos, uma vez que inúmeros quimioterápicos requerem que 

as células cancerígenas se proliferem rapidamente para que tenham efeito (DIEL 

et al., 1992; AGUIRRE-GHISO, 2007). Esse tipo de proteção pode ser observado 

em pacientes que tiveram o tumor primário removido, passaram por tratamento 

com terapias adjuvantes e, após 36 meses, foram identificadas células tumorais 

em aspirados de medula óssea (DIEL et al., 1992). 

Quando presentes na medula óssea, as células tumorais promovem um 

desbalanço homeostático entre a osteogênese e a osteólise, transformam o 

microambiente e recrutam células precursoras da própria medula óssea, as 

quais caem na circulação, migram até o tumor primário e contribuem para a 

reação inflamatória e formação de neovascularização, o que influencia a 

progressão tumoral (COUSSENS; WERB, 2002; CHANTRAIN et al., 2008; 

STEFANOVIC et al., 2013).  

A medula óssea parece ser um órgão que atua como reservatório de 

células tumorais que foram separadas do tumor primário e se espalharam para 

outras localizações anatômicas através da circulação sanguínea, as chamadas 

células tumorais disseminadas (CTD’s). Essas células, na medula óssea, podem 
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sofrer apoptose, entrar num estado de dormência ou voltar à corrente sanguínea 

e atingir órgãos distantes (PANTEL; BRAKENHOFF, 2004; AGUIRRE-GUISO, 

2007; GORGES; PANTEL, 2013). A presença de CTD’s na medula óssea está 

associada a menores chances de cura e consequentemente menor sobrevida 

dos pacientes e também a um maior risco de metástase em outros sítios (BRAUN 

et al., 2005; DA COSTA et al., 2011; JANNI et al., 2011). Assim, o diagnóstico 

tanto das CTC’s quanto das CTD’s é utilizado para avaliação de prognóstico, 

estratificação de pacientes com risco de recidivas para terapias diferenciais e 

como biomarcadores para monitoramento da eficácia de terapias sistêmicas 

(RIETHDORF; PANTEL, 2010). Em seres humanos, a identificação de CTD’s é 

feita pelas técnicas de imunocitoquímica ou biologia molecular (PCR) (TAYLOR 

et al., 2013).  

Há relatos de que a remoção precoce do tumor de mama pode não 

prevenir metástases terciárias de células tumorais encontradas na medula 

óssea, o que indica que essas células podem ir precocemente do sítio primário 

para a medula óssea durante a fase inicial do desenvolvimento tumoral (KLEIN, 

2008). Walker et al. (2016) observaram em seus estudos que 26% das mulheres 

com tumor de mama apresentavam micrometástase em medula óssea no 

momento da primeira cirurgia de retirada do tumor, sendo que esse número 

chegava a 60% no momento da necropsia de pacientes com tumor de mama que 

foram à óbito. Braun et al. (2005) observaram que 30,6% das 4.703 mulheres 

com tumor de mama apresentavam micrometástase em medula óssea no 

momento do diagnóstico do tumor mamário, estando associado principalmente 

à tumores maiores que 2 cm, com maior grau histológico e com metástase em 

linfonodos. Além disso, observaram também que 75% das pacientes morreram 

nos cinco primeiros anos, devido ao tumor de mama e que o tempo de sobrevida 

das mulheres que apresentavam micrometástase em medula óssea fora 

significativamente menor do que o tempo de sobrevida das pacientes que não 

apresentavam. Mansi et al. (2015) observaram que 25% das pacientes com 

tumor de mama apresentavam micrometástase em medula óssea no momento 

da cirurgia de remoção do tumor primário.  

Barbosa (2013) detectou em seu estudo a presença de células tumorais 

em medula óssea de mulheres com tumor de mama, antes que outros focos 

metastáticos surgissem, e também a proliferação de fibras colágenas e elásticas 
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na mesma, demonstrando um quadro de fibrose medular secundária ao 

processo neoplásico. Segundo Harvey (2001), uma das causas de mielofibrose 

é a presença de células neoplásicas na medula óssea, seja por neoplasias 

primárias ou metastáticas, devido à produção direta ou indireta de fatores de 

crescimento capazes de estimular fibroblastos.  

Oliveira (2009) observou em seu estudo que pacientes com mielopatia 

infiltrativa por tumores não hematológicos apresentavam, na avaliação 

hematológica, anemia, alterações em leucócitos e trombocitopenia.  

Alguns dos métodos utilizados para avaliação da medula óssea é o 

mielograma, o qual preserva as características citológicas das células 

hematopoiéticas (COWELL et al., 2009; RASKIN; MEYER, 2011). Porém, a 

biópsia medular é mais indicada quando se busca a presença de 

comprometimento neoplásico (ALVES, 2009).  

Quando apenas o mielograma é realizado e uma baixa celularidade é 

observada, deve-se descartar a possibilidade de um erro de coleta e diferenciar 

tal hipocelularidade como um processo hipoplásico, aplásico ou de mielofibrose 

da medula óssea (HARVEY, 2001) sendo a biópsia óssea indicada nesses casos 

(MORAES; TAKAHIRA, 2010).  

Frente ao exposto, devido às semelhanças entre as características 

clínicas, patológicas, epidemiológicas e de desenvolvimento tumoral entre cães 

e seres humanos, as cadelas são modelos naturais para avaliação de tumor 

mamário em mulheres (CASSALI, 2013). Por esse motivo, a análise da medula 

óssea como possível sitio de micrometástase auxiliaria não só no estadiamento, 

mas também no prognóstico da doença em cadelas com tumor de mama assim 

como em mulheres portadoras desta doença.  
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RESUMO 

As glândulas mamárias são o segundo sítio mais comum de desenvolvimento tumoral em cadelas. Uma das 

formas de estadiamento é avaliar a presença ou ausência de metástase à distância, inclusive na medula 

óssea. Este achado, na Medicina, associa-se a baixa sobrevida de mulheres com tumores mamários, porém 

na Medicina Veterinária esse estadiamento clínico é mais utilizado para pacientes com linfomas e 

mastocitomas. Estudos que utilizem a biópsia de medula óssea como método de estadiamento em tumores 

mamários são escassos, desta forma o presente estudo teve como objetivo avaliar lesões mamárias e a 

medula óssea de 23 cadelas, buscando-se células tumorais disseminadas ou focos metastáticos. O carcinoma 

em tumor misto grau I fora o mais observado (22,4%), não havendo diferença estatística com relação ao 

tamanho tumoral e a presença de metástase em linfonodos. Na medula óssea de uma cadela com 

carcinossarcoma (4,35%) houve marcação citoplasmática de uma provável célula tumoral disseminada, de 

origem epitelial, com o anticorpo citoqueratina-19 pela imunohistoquímica. Nenhuma das cadelas que 

apresentaram redução da celularidade ou fibrose medular, confirmadas pela técnica do Tricrômio de 

Masson, tiveram marcação celular na imunohistoquímica. Conclui-se então que a avaliação da medula 

óssea pode ser utilizada como um método de estadiamento do tumor de mama em cadelas, pois células 

tumorais disseminadas apresentam potencial de se tornarem lesões secundárias, bem como, se 

disseminarem para focos distantes, causando metástases terciárias num período de tempo indeterminado.  
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INTRODUÇÃO 

 As glândulas mamárias são o segundo sítio mais comum de desenvolvimento tumoral em cães 

(PETROV et al., 2014). As metástases dos tumores mamários ocorrem mais comumente pelo sistema 

linfático, mas também podem ocorrer pela corrente sanguínea (NUNES et al., 2017), sendo a metástase 

pulmonar uma das principais causas de morte desses animais (PETROV et al., 2014). Alguns carcinomas 

de glândula mamária podem ser detectados através da imunohistoquímica utilizando os anticorpos 

citoqueratinas 5/6, 7, 8, 18,19 (MOLL et al., 1983).  

 Desde 1935 há relatos na medicina de infiltração de tumores sólidos na medula óssea (REICH, 1935; 

JONSON e RUNDLES, 1951; ELLIS et al., 1964; SINGH et al., 1976). Na Medicina Veterinária, estudos 

mais recentes vêm sendo desenvolvidos e comprovam que cães também podem apresentar micrometástases 

de tumores epiteliais e mesenquimais em medula óssea (HENSON et al., 1998; MISCHKE et al., 2003; 

WEISHAAR et al., 2014).  

 Células do tumor de mama têm a medula óssea como um dos principais sítios metastáticos e essa 

habilidade confere a elas proteção, especialmente àquelas quiescentes, pois conseguem evadir de agentes 

tóxicos anti-cancerígenos, já que inúmeros quimioterápicos agem apenas sobre as células cancerígenas que 

se proliferam rapidamente (DIEL et al., 1992; AGUIRRE-GHISO, 2007). Há relatos de que a remoção 

precoce do tumor de mama pode não prevenir metástases terciárias, pela migração dessas células para a 

medula óssea durante a fase inicial do desenvolvimento tumoral (KLEIN, 2008).   

 Braun et al. (2005) observaram que a presença de micrometástase em medula óssea estava associada 

principalmente à tumores maiores que 2 cm, com maior grau histológico e com metástase em linfonodos. 

Barbosa (2013) detectou, além de focos de micrometástase, a proliferação de fibras colágenas e elásticas 

na medula óssea de pacientes com tumor de mama, demonstrando um quadro de fibrose medular secundária 

ao processo neoplásico. Segundo Harvey (2001), uma das causas de mielofibrose é a presença de células 

neoplásicas na medula óssea, seja por neoplasias primárias ou metastáticas, devido à produção direta ou 

indireta de fatores de crescimento capazes de estimular fibroblastos. Algumas das alterações hematológicas 

que podem ocorrer em pacientes com mielopatia infiltrativa por tumores não hematológicos são anemia, 

leucopenia ou leucocitose e trombocitopenia (OLIVEIRA, 2009).  

 Alguns dos métodos utilizados para avaliação da medula óssea é o mielograma, o qual preserva as 

características citológicas das células hematopoiéticas (COWELL et al., 2009; RASKIN & MEYER, 2011), 

porém a biópsia medular é mais indicada quando se busca a presença de comprometimento neoplásico 
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(ALVES, 2009). Ao se observar uma baixa celularidade no mielograma deve-se descartar a possibilidade 

de um erro de coleta e diferenciá-la como sendo um processo hipoplásico, aplásico ou de mielofibrose 

(HARVEY, 2001), sendo a biópsia indicada nesses casos (MORAES & TAKAHIRA, 2010). Devido ao 

fato de cães infectados por Ehrlichia canis poderem desenvolver uma doença crônica que geralmente causa 

certo grau de hipoplasia medular, que em casos severos pode progredir para aplasia (HARVEY, 2001), o 

diagnóstico parasitológico, feito pela avaliação direta do esfregaço do mielograma, bem como, por técnicas 

de biologia molecular deve ser considerado nesses animais.  

 Frente ao exposto, entende-se que a avaliação da medula óssea em cadelas com tumor de mama 

pode ser utilizada como uma técnica de estadiamento da doença, uma vez que cadelas são modelos naturais 

para avaliação dos tumores mamários em mulheres (CASSALI et al., 2013). Por esse motivo, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a medula óssea de cadelas com tumor de mama por meio de biópsia e da 

imunohistoquímica, buscando-se a presença de células epiteliais marcadas com o anticorpo 

pancitoqueratina 19, aventando-se a hipótese de que essa análise pode ser um fator prognóstico significativo 

não apenas em mulheres, mas também em cadelas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

ANIMAIS UTILIZADOS 

Vinte e três cadelas, sem predileção por raça ou idade, oriundas do Hospital Veterinário 

“Governador Laudo Natel” (FCAV-UNESP, Campus de Jaboticabal, SP) foram avaliadas no estudo. Como 

critério de inclusão fez-se a análise da medula óssea, assim como do tecido mamário das cadelas com tumor 

de mama, excluindo-se do estudo as que passaram por tratamento quimioterápico prévio. 

  

COLHEITA DO MATERIAL  

 O estudo foi realizado com biópsias de medula óssea, peças cirúrgicas de mama e linfonodos. Para 

tanto, os animais selecionados foram submetidos a exames pré-anestésicos (hemograma e avaliação da 

função renal e hepática, pela dosagem da enzima Alaninoaminotransferase - ALT e da Creatinina séricas), 

bem como, o exame radiográfico de tórax em três projeções e a ultrassonográfico abdominal, com o intuito 

de identificar focos de metástase.  
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 As cadelas foram anestesiadas e submetidas à tricotomia, tanto em região epifisária proximal do 

úmero direito quanto em abdômen ventral. Ato contínuo realizou-se a antissepsia, com clorexidine e álcool 

nessas áreas, seguida de biópsia de úmero com agulhas tipo Jamshid™ (FERNANDES, 1988; MÜLLER 

et al., 2009), de 8G, 11G ou 13G, dependendo do tamanho do animal. Nesta etapa fez-se a coleta de um 

fragmento da medula óssea para biópsia e o aspirado medular para realização do mielograma. Na sequência, 

foi realizada a mastectomia unilateral total, com retirada dos linfonodos inguinal e axilar.  

 Nas cadelas com tumor mamário, os fragmentos do tumor, da medula óssea, e dos linfonodos foram 

colocados em solução de formol a 10%, tamponado com fosfatos (pH 7,4) e encaminhados ao Serviço de 

Patologia Veterinária da mesma instituição, para a análise histopatológica.  

 

PCR 

 Com o objetivo de eliminar possíveis alterações em medula óssea provenientes de infecção por 

Ehrlichia canis, uma vez que os animais avaliados são de uma região endêmica para esta doença, as 

amostras de medula óssea que apresentaram alterações na celularidade foram submetidas a um ensaio de 

PCR convencional objetivando a amplificação do DNA do agente Ehrlichia canis. As análises foram 

realizadas pelo laboratório Imunodot®, localizado na cidade de Jaboticabal/SP.  

 

MIELOGRAMA 

O aspirado medular das cadelas com tumor mamário foi expelido em uma placa de Petri para a 

visualização das espículas ósseas, que foram transferidas, por meio de tubo capilar, para as lâminas de vidro 

onde foram feitos os esfregaços. Em seguida, os mesmos foram corados com corante tipo Romanowsky 

(Panótico Rápido LB®) e analisados em microscópio óptico modelo Nikon E200, em objetiva de grande 

aumento (40 e 100x).  

 

ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

Nesta análise foram avaliados em microscopia de luz, os fragmentos de medula óssea, linfonodos e 

as amostras das cadeias mamárias com tumores. As neoplasias mamárias foram classificadas de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (MISDORP et al., 1999) e as diretrizes do segundo consenso para 

diagnóstico, prognóstico e tratamento dos tumores mamários caninos (CASSALI et al., 2014). 
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As amostras de mama, linfonodo e medula óssea foram fixadas em solução de formol a 10%, 

tamponado com fosfatos (pH 7,4), durante 48 horas. Após, realizou-se a clivagem do material, 

processamento histológico de rotina até a inclusão em parafina. Os cortes foram feitos na espessura de 5µm 

e posteriormente corados com Hematoxilina e Eosina (TOLOSA et al., 2003). Não foi necessário realizar 

o processo de descalcificação do fragmento da medula óssea.  

A análise das biopsias de medula óssea teve como principais objetivos avaliar a presença de células 

tumorais nas preparações coradas com Hematoxilina e Eosina e também se havia a presença de 

mielofibrose, utilizando-se para isso a técnica do Tricrômio de Masson. A porcentagem de tecido fibroso 

na medula óssea foi avaliada pelo sistema de análise de imagens (Image Pro-plus 4.5). Para isso fotografou-

se todo o fragmento de medula óssea em campo de grande aumento (40x) em microscópio óptico Nikon 

E200. 

 

ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA 

Nesta técnica avaliou-se a marcação de células neoplásicas epiteliais na medula óssea, com a 

utilização do anticorpo citoqueratina-19 (clone AE1/AE3, DakoCytomation, Cód. M3515). De forma geral, 

as lâminas foram desparafinizadas em estufa a 60ºC por uma hora e posteriormente banhadas por 20 

minutos em xilol. Em seguida, as lâminas foram hidratadas em soluções com concentrações decrescentes 

de álcool, até a lavagem em água destilada. Para a imunomarcação do referido anticorpo foi realizada a 

recuperação antigênica no calor (em câmara de pressão Pascal, Dako), com solução tampão Citrato de Sódio 

(pH 6,0). No bloqueio da peroxidase endógena utilizou-se solução de peróxido de hidrogênio e metanol a 

10% (90 mL de álcool metílico e 10 mL de peróxido de hidrogênio 30 volumes) por 30 minutos, à 

temperatura ambiente e protegido da luz. Em seguida realizou-se o bloqueio das proteínas inespecíficas 

com produto comercial (Protein Block, Dako, Cód. X0909), por 30 minutos, em câmera úmida e escura, à 

temperatura ambiente. Posteriormente, os cortes foram incubados com o anticorpo primário, em diluição 

de 1:200 por 18 horas a 4 ºC em câmara úmida escura.  

Como substrato da reação utilizou-se o Complexo de Polímeros ligados a peroxidase (Kit Advance, 

Dako cód. K4068). Entre cada um dos passos descritos foram feitos banhos em água destilada e em solução 

tampão Tris HCl, pH 7,4, por 5 minutos cada. Para visualização da reação utilizou-se o cromógeno DAB 

(3,3-diaminobenzidina - Dako, cód. K3468-1), por 3 minutos por lâmina. Em seguida, fez-se a contra-

coloração com Hematoxilina de Harris e a montagem das lâminas com Entellan (Merk).  
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Como controle positivo da técnica de imunohistoquímica foi utilizado intestino de cão. Amostras de 

medula óssea de animais livres de neoplasias mamárias foram utilizados como controle negativo. A 

determinação do número de células imunomarcadas foi realizada observando-se todo o fragmento da 

medula óssea com objetiva de 40x (área de 0,19625 mm2), em microscópio óptico Nikon E200.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para avaliar a presença ou a ausência de células tumorais na medula óssea fez-se a divisão do 

número total de casos positivos pelo número total de pacientes. Para correlacionar a frequência de 

metástases, aplicou-se o Teste de Proporções e Teste Qui-Quadrado. As análises foram feitas no programa 

GraphPad Prism (versão 5.0,2007), considerando-se as diferenças significativas quando p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 No presente estudo, a idade média das cadelas avaliadas foi de 10,6±2,8 anos. Avaliou-se cadelas 

de diferentes raças como SRD (65,2%), Poodle (13,1%); Daschund (13,1%); Lhasa Apso (4,3%) e Beagle 

(4,3%) e o peso corporal médio delas foi de 9,98±4,68 Kg. A mama inguinal foi a mais acometida (25,5%), 

seguida da abdominal caudal (21,8%) e abdominal cranial (21,8%), torácica caudal (16,4%) e por fim 

torácica cranial (14,5%). A maioria das cadelas (95,7%) apresentavam lesões em apenas uma cadeia 

mamária.  

 Quanto a classificação histológica dos tumores, 77,6% eram de comportamento maligno, sendo o 

carcinoma em tumor misto grau I o mais observado (22,4%). Com relação ao tamanho, 72,4% dos tumores 

eram menores de 3 cm, 15,5% tinham entre 3 e 5 cm e 12,1% eram maiores que 5cm. 

 A relação entre o tamanho tumoral e a presença ou não de metástase em linfonodos (Tabela 1) não 

apresentou diferença significativa (p = 0,8118), ou seja, não houve relação de dependência entre elas. 

 Das 22 cadelas que apresentavam tumores mamários, já que a mastite apresentada por uma delas é 

uma lesão mamária não neoplásica, 8 (36,4%) apresentavam mais de dois histotipos tumorais, 7 (31,8%) 

apresentavam dois tipos e 7 (31,8%) apresentavam apenas um tipo histológico de tumor de mama, sendo 

que a maioria das cadelas apresentava apenas uma mama acometida. 

 Os exames bioquímicos das cadelas do presente estudo não apresentaram alterações dignas de nota. 

Já no hemograma pode-se observar algumas alterações como: uma cadela apresentou anemia; duas 

apresentaram anemia e leucocitose; cinco tiveram leucopenia e anemia e uma apresentou anemia, 
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leucopenia e trombocitopenia. A maioria dessas cadelas com alterações no hemograma apresentaram 

também alterações de celularidade em medula óssea.  

 No mielograma não foram observadas células com morfologia atípica sugestiva de células 

neoplásicas. Na avaliação histopatológica corada pela Hematoxilina e Eosina, 11 cadelas apresentaram 

quantidade e morfologia celular normais. Já nas outras 12 cadelas pode-se observar morfologia celular 

normal, porém hipercelularidade em uma cadela e diminuição da quantidade celular na medula de 11 

cadelas, sendo essa diminuição discreta em quatro cadelas, moderada em seis cadelas e acentuada em uma 

cadela. No exame de PCR dessas 11 cadelas, apenas três foram positivas (27,3%) para pesquisa do parasita 

Ehrlichia canis. Esses animais corresponderam a cadelas com moderada e acentuada diminuição da 

celularidade e predomínio de tecido adiposo no tecido medular (Fig 01). No hemograma dessas três cadelas 

observou-se anemia e leucopenia.  Nos cortes histológicos de medula óssea corados com Tricrômio de 

Masson observou-se a presença de fibrose em quatro cadelas (17,39%), sendo três discretas e uma moderada 

(Fig 1).  

 Na avalição imunohistoquímica apenas uma cadela (4,35%) apresentou célula epitelial com 

marcação citoplasmática do anticorpo citoqueratina-19 (Fig 1), podendo esta ser considerada uma célula 

tumoral disseminada presente na medula óssea. Esta medula se apresentou discretamente hipocelular na 

análise da biópsia (Fig 1), porém no hemograma pode-se observar a presença de anemia, leucopenia e 

trombocitopenia moderadas.  

 

DISCUSSÃO  

 No presente estudo, 56,5% das cadelas avaliadas tinham 10 anos ou mais, o que difere observado 

por Filho et al. (2010) e Kim et al. (2016), que em seus estudos avaliaram uma porcentagem maior de 

cadelas com menos de 10 anos. Porém, tais dados são semelhantes aos observados por Petrov et al. (2014), 

que reportaram uma predominância de tumores de mama em cadelas com idade entre 12 a 13 anos. 

Ademais, não houve predileção racial, uma vez que a maioria das cadelas (65,2%) não possuíam raça 

definida, concordando com Gundim et al. (2016), os quais afirmam não haver predisposição racial para o 

desenvolvimento dos tumores mamários.  

 Em relação às mamas mais acometidas, observou-se que a mama inguinal foi a mais afetada (25,5%), 

sendo a torácica cranial a que menos apresentou lesões neoplásicas (14,5%), dados esses que coincidem 

com outros estudos (DALEK et al., 1998; HASHIMOTO et al., 2002; FILHO et al., 2010; CASSALI et al., 
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2014). Provavelmente, estes dados estão associados ao fato de haver maior quantidade de receptores 

hormonais de estrógeno e progesterona nas mamas abdominal caudal e inguinal quando comparados às 

outras (DONNAY et al., 1995). Entretanto, estudos mais recentes associam a maior ocorrência de tumores 

em tais mamas, provavelmente devido a maior quantidade de parênquima mamário nessa região (FILHO 

et al., 2010).  

 A maioria dos tumores avaliados neste estudo eram malignos (77,6%), o que confirma as 

observações dos estudos de Queiroga & Lopes (2002) e Filho et al. (2010), nos quais as neoplasias malignas 

foram mais prevalentes que as benignas. Ao contrário do observado por Oliveira et al. (2003), a maioria 

das cadelas apresentavam tumores em apenas uma cadeia mamária no momento do diagnóstico. A maior 

parte das cadelas (65,3%) apresentavam mais de um histotipo tumoral, diferente do que foi observado por 

Filho et al. (2010). Além disso, as cadelas acometidas neste estudo estavam clinicamente saudáveis no 

momento em que as neoplasias foram observadas, assim como reportado por Cassali et al. (2014).  

 Filho et al. (2010), em estudo retrospectivo de 1.647 tumores mamários em cães, observaram que o 

carcinoma simples era o tipo histológico mais observado, assim como Dalek et al. (1998) e Petrov et al. 

(2014). Já neste estudo, o tipo histológico predominante foi o carcinoma em tumor misto grau I, o que 

contradiz os estudos citados anteriormente, porém corrobora com o estudo de Cassali (2013), o qual afirma 

que os tumores mistos são os tumores mamários mais frequentemente encontrados em cadelas. Uma das 

possíveis causas para alta prevalência dos tumores mamários malignos é, de acordo com Oliveira et al. 

(2003), o tempo prolongado entre o aparecimento do tumor e a avaliação clínica, uma vez que há evidências 

de que o tempo prolongado possibilita a progressão de tumores benignos para malignos (SORENMO, 

2009). 

 A maioria dos tumores analisados neste estudo eram malignos, porém de baixo grau. Além disso, 

não houve diferença significativa na análise estatística quando se comparou o tamanho do tumor com a 

presença de metástase em linfonodos. Tais resultados provavelmente devem-se ao fato de os proprietários 

levarem os animais precocemente ao veterinário para remoção cirúrgica dos tumores, considerando-se que 

a maioria deles (72,4%) apresentava menos de 3 cm. Isso pode ser observado também nos resultados 

encontrados por Chang et al. (2005), que relataram que 86% dos cães que apresentavam metástase em 

linfonodos apresentavam tumores grandes, e Filho et al. (2010), que concluíram que tumores com mais de 

5 cm apresentavam maior grau de malignidade.  
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 Na avaliação da medula óssea, a hipocelularidade acentuada, a hipocelularidade moderada associada 

a uma intensa hemossiderose e a presença discreta de fibrose observada em três cadelas, deve-se 

provavelmente ao fato de o parasita Ehrlichia canis estar presente na medula óssea, o que explica a anemia 

e a leucopenia encontradas no hemograma. A explicação para este achado é a de que cães infectados por 

Ehrlichia canis, principalmente em regiões endêmicas, como a do presente estudo, podem desenvolver 

doença crônica que geralmente causa certo grau de hipoplasia medular, podendo, em casos severos, 

progredir para aplasia (HARVEY, 2001). Nestes animais, não foram encontradas células tumorais na 

medula óssea, e por esse motivo essas cadelas foram mantidas no estudo. As outras cadelas que 

apresentaram hipocelularidade, inclusive duas com presença de fibrose medular, confirmada pela coloração 

de Tricrômio de Masson, não apresentaram positividade nem no exame de PCR convencional, nem na 

avaliação imunohistoquímica. Porém, isso não exclui a possibilidade destes animais apresentarem o parasita 

ou micrometástase neste órgão.  

 Diferentemente do encontrado por Barbosa (2013), a cadela cuja presença de célula epitelial em 

medula óssea foi confirmada pela marcação com o anticorpo citoqueratina-19 na imunohistoquímica, não 

apresentou fibrose medular. Porém, este resultado corrobora com os estudos de Braun et al. (2005), os quais 

demonstraram haver associação entre a presença de micrometástase em medula óssea e tumores maiores 

que 2 cm com maior grau histológico, uma vez que no presente estudo essa cadela apresentava 

carcinossarcoma maior que 5 cm em mama inguinal. Além disso, o hemograma dessa cadela correspondeu 

com o observado por Oliveira (2009), isto é, presença de moderadas anemia e leucopenia.  

 A obtenção de amostras pequenas relacionadas ao tamanho dos animais avaliados; dificuldades nas 

coletas pelas agulhas utilizadas serem para uso em humanos e, por alguns tutores não autorizarem a 

realização da biópsia medular, foram alguns dos fatores que limitaram o tamanho da amostra. Esses 

motivos, associados ao fato de animais de pequeno porte poderem apresentar claudicação e dor após a 

coleta, fizeram com que as coletas fossem feitas de apenas um local. Ao contrário, Mansi et al. (2016) 

realizaram a coleta da medula óssea de mulheres em oito sítios de coleta diferentes. No presente estudo, a 

não observação de células neoplásicas no exame histopatológico da medula óssea, possivelmente deve-se 

ao fato das células tumorais poderem estar presentes em outros locais que não foram acessados. Caso 

houvesse instrumental específico para uso em animais de diferentes tamanhos, o risco de sequelas pós-

coleta seria menor, o que possibilitaria a obtenção de amostras medula óssea de melhor qualidade e de 

diferentes sítios de coleta.  
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 Em outros estudos descreve-se a técnica de aspiração da medula óssea seguida da marcação de 

células tumorais pela técnica de imunocitoquímica (BRAUN et al., 2005; VICENT-SALOMON et al., 

2008; JANNI et al., 2011; HARTKOPF et al., 2015; SCHINDLBECK et al., 2016). Barbosa et al. (2013) 

utilizaram a biópsia de medula óssea associada à imunohistoquímica para marcação de células tumorais e, 

assim como no presente estudo, apenas uma amostra foi positiva para essa marcação. Dessa maneira, 

podemos sugerir que a técnica de imunocitoquímica aumentaria a probabilidade de confirmação da 

presença de CTD’s, bem como, de focos de micrometástase medular, quando comparada a técnica de 

imunohistoquímica. Além disso, a coleta de vários sítios de medula óssea distintos aumentaria as chances 

de se encontrar micrometástase neste órgão, porém na medicina veterinária esse é, inúmeras vezes, um fator 

limitante devido à grande variação no porte dos animais.  

 Segundo Meng et al. (2004) e Lacroix (2006), tanto as CTD’s quanto as CTC’s são difíceis de serem 

caracterizadas, pois são encontradas uma a cada 106 células de medula óssea e uma ou duas a cada 20 mL 

de sangue, respectivamente. Essa baixa probabilidade de detecção destas células foi confirmada no presente 

estudo, pois apenas uma célula positiva para a citoqueratina-19 foi identificada na medula óssea de uma 

cadela com neoplasia mamária maligna. Essa célula foi considerada uma CTD e não um foco de 

micrometástase, pois de acordo com Aguirre-Guiso (2007), essas células tumorais que foram separadas 

fisicamente do tumor primário e se espalharam não são consideradas micrometástase, pois ainda não 

expandiram-se para formar uma pequena população de células no nicho metástático. 

 Outro fator que reforça a baixa quantidade de resultados positivos para a presença de micrometástase 

na medula óssea das cadelas avaliadas neste estudo é o fato de, na Medicina Veterinária, existirem raros 

estudos que façam essa detecção, o que gera falta de padronização nos métodos diagnósticos e na escolha 

de um painel de marcadores/anticorpos (JANNI, 2005). Oposto a isso, na Medicina humana, células 

epiteliais são detectadas em aspirados de medula óssea em quase todos os tipos de Carcinomas, com uma 

prevalência média de 30 a 35%, devido a uma melhor padronização da técnica (FUNKE & SCHRAUT, 

1998).  

 Neste estudo demonstrou-se que a biópsia de medula óssea de cadelas com tumor de mama pode ser 

utilizada como um dos métodos de estadiamento do tumor de mama. Entretaqnto, estudos futuros devem 

ser realizados, avaliando-se mais sítios de coleta em um mesmo animal e também associando-se as técnicas 

de imunohistoquímica e imunocitoquímica. Além disso, tanto as CTD’s quanto as CTC’s possuem 

características fenotípicas diferentes quando comparadas ao tumor primário (DELTA & PINKE, 1964) e, 
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que células tronco tumorais detectadas em tumores de mama de grau histológico mais agressivo, com 

fenótipo CD44+/CD24- pela imunohistoquímica (MAGALHÃES et al., 2013). Por este fato, em estudos 

futuros sugere-se avaliar estes aspectos na medula óssea, buscando-se a detecção de micrometástase e 

determinar fatores prognósticos para a paciente oncológica.  

 Por fim, a seleção de pacientes com tumores de mama que são positivos para receptores de estrógeno 

(ER+) poderia aumentar a probabilidade de detecção de micrometástase na medula óssea das cadelas, uma 

vez que mais de 50% das recorrências desses tumores em mulheres ocorrem após 5 anos do diagnóstico e 

da remoção cirúrgica do tumor primário. Isso sugere que as células cancerígenas ER+ podem ficar 

dormentes por um período de tempo prolongado independente das terapias adjuvantes utilizadas (ZHANG 

et al., 2013).  

 

CONCLUSÃO 

 Frente ao exposto, pode-se concluir que, a avaliação da medula óssea pode ser realizada como um 

dos métodos de estadiamento do tumor de mama canino, uma vez que as CTD’s podem ser encontradas, 

indicando que esse pode ser um dos sítios metastáticos primários. Isso demonstra que a padronização e 

aplicação desta técnica, pode ser importante não apenas em mulheres, mas também em cadelas com tumores 

com potencial metástático.  
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Fig 1 Fotomicrografias da medula óssea de cadela com tumor de mama. A) Notar acentuada hipocelularidade e predomínio de 

tecido adiposo, em cadela positiva para  Ehrlichia canis (Barra = 100 µm; Hematoxilina e Eosina). B) Observar a proliferação 

de tecido fibroso na medula  (Barra = 100 µm; Tricrômio de Massom).  C) Notar a medula normocelular na análise da biopsia 

(Barra = 100 µm, Hematoxilina e Eosina). D) Mesmo animal de C que mostrou uma célula epitelial positiva para citpoqueratina-

19 (seta; Barra = 20 µm, Complexo de polímeros ligados a peroxidase).  

 



41 
 

 

 

 

  

Tabela 1: relação entre o tamanho tumoral e a presença/ausência de metástase em linfonodos 

Metástase em 

linfonodos 

Tamanho do tumor (cm) 
Total 

< 3 3 – 5 > 5 

Sim 1 2 1 4 

Não 8 7 4 19 

Total 9 9 5 23 

Teste Qui Quadrado, p > 0,05 
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Animal 
Idade 

(anos) 
Raça Histotipo tumoral (mama) 

Metástase 

Linfonodo 

celularidade MO 

(HE) 

fibrose MO 

(TM) 

IH 

(MO) 

PCR (MO) 

Ehrlichia canis 
Hemograma 

1* 8 SRD mastite crônica (Acr, Aca, Tcr, Tca, I) ausente normocelular ausente negativo não reaizado normal 

2 11 Poodle 
carcinoma lobular in situ não invasivo (Aca) 

ausente intensa hipocelularidade ausente negativo positivo 
anemia 

leucopenia carcinoma em tumor misto grau II (I) 

3 8 SRD tumor misto benigno (I) ausente normocelular ausente negativo não realizado normal 

4 10 SRD 

carcinoma em tumor misto grau I (Acr) 

adenomioepitelioma maligno (Aca) 

tumor misto benigno (I) 

 

presente (inguinal) 

moderada 

hipocelularidade com 

proliferação de tecido 

fibrocolagenoso 

moderada negativo negativo 
anemia  

leucopenia 

 

5 13 SRD 

tumor misto benigno (Acr) 

carcinossarcoma (Aca) 

adenoma tubular (I) 

 

ausente 
moderada 

hipocelularidade 

 

ausente 

 

negativo 

 

negativo 

 

normal 

 

6 16 Poodle 

carcinoma em tumor misto grau I (Tca, Acr, 

Aca, I esquerdas) 

 

ausente 

 

normocelular 

 

ausente 

 

negativo 

 

não realizado 

 

normal 

carcinossarcoma (Aca direita) 

7 7 SRD 

carcinoma em tumor misto grau I (Tcr)  

ausente 
moderada 

hipocelularidade 
discreta negativo positivo 

anemia  

leucopenia 
carcinoma lobular in situ invasivo (Acr) 

carcinoma em tumor misto grau II (I) 

8 10 Daschund 

carcinoma ductal in situ não invasivo (Tcr) 

ausente normocelular ausente negativo não realizado 
anemia 

leucopenia 

carcinoma tubular grau I (Tca) 

carcinoma em tumor misto grau I (Acr) 

tumor misto benigno (I) 

9 9 Daschund 
carcinoma lobular in situ não invasivo (Tca) 

carcinossarcoma (I) 
ausente discreta hipocelularidade ausente positivo negativo 

anemia 

 leucopenia 

trombocitopenia 

10 8 
Lhasa 

Apso 
carcinoma tubular grau II (Acr) ausente 

moderada 

hipocelularidade 
ausente negativo positivo 

anemia  

leucopenia 

11 12 SRD 
carcinoma lobular in situ não invasivo (Tca) 

ausente discreta hipocelularidade ausente negativo negativo normal 
adenomioepitelioma maligno (Aca, I) 

12 14 SRD adenomiepitelioma maligno (Acr) ausente discreta hipocelularidade ausente negativo negativo normal 

Tabela 2: dados dos animais avaliados e resultados dos seus respectivos exames realizados 

 

1*: controle negativo da imunohistoquímica 

Tcr: mama torácica cranial; Tca: mama torácica caudal; Acr: mama abdominal cranial, Aca: mama abdominal caudal; I: mama inguinal 

HE: Hematoxilina e Eosina 

TM: Tricrômio de Masson 

IM: Imunohistpquímica 

MO: medula óssea 
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Animal 
Idade 

(anos) 
Raça Histotipo tumoral (mama) 

Metástase 

Linfonodo 

celularidade MO  

(HE) 

fibrose MO 

(TM) 

IH 

 (MO) 

PCR (MO) 

Ehrlichia canis 
Hemograma 

13 10 Poodle 

carcinoma lobular in situ não invasivo (Tca) 

carcinoma de células escamosas mamário (Aca) 

carcinoma sólido grau III (I) 

presente (inguinal) normocelular ausente negativo não realizado normal 

14 13 SRD 

carcinoma ductal in situ não invasivo (Tcr) 

carcinoma em tumor misto grau II (Tca) 

carcinoma de células escamosas mamário (Aca) 

presente (inguinal) 
moderada 

hipocelularidade 
ausente negativo negativo normal 

15 10 SRD 

carcinoma ductal in situ alto grau e 

adenomioepitelioma benigo (Acr) ausente normocelular ausente negativo não realizado normal 

tumor misto benigno (Tca) 

16 8 SRD carcinoma em tumor misto grau I (Tcr) ausente normocelular ausente negativo não realizado normal 

17 10 SRD carcinoma em tumor misto grau I (Aca) ausente normocelular ausente negativo não realizado normal 

18 13 Daschund 

carcinoma papilar invasivo (Tcr) 

ausente normocelular ausente negativo não realizado 
anemia 

leucocitose 

carcinoma em tumor misto grau I e        

carcinoma cribiforme (Tca) 

carcinoma em tumor misto grau I (Acr) 

carcinoma de células escamosas mamário (Aca) 

19 10 SRD 
tumor misto benigno (Acr) 

osteossarcoma mamário (I) 
ausente 

normocelular com 

presença de 

hemossiderose 

ausente negativo não realizado 
anemia 

leucocitose 

20 9 SRD carcinoma papilar não invasivo (I) ausente 

normocelular com 

presença de 

hemossiderose 

ausente negativo não realizado normal 

21 8 SRD 
carcinoma papilar não invasivo (Tcr) 

ausente 
moderada 

hipocelularidade 
discreta negativo negativo  

carcinoma em tumor misto grau I (I) 

22 8 SRD adenomioepitelioma maligno (Tcr e Acr) 
presente (inguinal e 

axilar) 
discreta hipercelularidade ausente negativo não realizado anemia 

23 8 Beagle 
adenomioepitelioma maligno (Acr) 

carcinoma micropapilar invasivo (I) 
ausente discreta hipocelularidade discreta negativo negativo leucopenia 

Tcr: mama torácica cranial; Tca: mama torácica caudal; Acr: mama abdominal cranial, Aca: mama abdominal caudal; I: mama inguinal 

HE: Hematoxilina e Eosina 

TM: Tricrômio de Masson 

IM: Imunohistpquímica 

MO: medula óssea 

Tabela 3: dados dos animais avaliados e resultados dos seus respectivos exames realizados 

 


