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Carcinoma em tumor misto (CTM) é a neoplasia

mamária mais frequentemente diagnosticada em

cadelas. Os CTMs não são considerados

agressivos, entretanto eventualmente podem

apresentar metástase e, a avaliação da expressão

de receptores hormonais (estrógeno – RE e

progesterona – RP), proliferação celular (Ki-67)

e ciclo-oxigenase (COX-2) são importantes

fatores prognósticos e preditivos que auxiliam

na previsão da evolução clínica e sobrevida,

bem como na seleção de animais aptos a receber

tratamento. O objetivo deste trabalho é avaliar a

imunoexpressão de Ki-67, COX-2, RE e RP em

CTMs de cadelas e identificar fatores

epidemiológicos.

Realizou-se estudo retrospectivo de exames de

imuno-histoquímica (IHQ) do arquivo de

registros do Laboratório de Patologia

Comparada (LPC) da UFMG entre 2018 e

primeiro semestre de 2021 coletando

informações referentes a idade, raça, tamanho

tumoral e metástase regional.

A maior parte dos casos de CTMs necessitam de acompanhamento por obter índice proliferativo

acima do ponto de corte e positividade para COX-2. Entretanto, apresentaram indicativos de bom

prognóstico como imunoexpressão positiva para receptores hormonais, tamanho inferior a 3,0 cm e

ausência de metástase regional.

No período referido foram identificados 28

exames de IHQ de cadelas com diagnóstico de

CTM. A idade das cadelas variou de um a 18

anos (média de 10,08 anos), com três casos de

idade não informada. Cadelas sem raça definida

foram as mais acometidas (9/28) representando

32,14%. A maioria dos CTMs eram menores de

3,0 cm (T1) representando 57,14% do total de

casos. Dentre os casos em que foi possível

avaliar linfonodo regional, apenas um

apresentou micrometástase e em 93,33% (14/15)

dos casos havia hiperplasia reacional e

hemossiderose. Os resultados das imuno-

histoquímicas estão representados nas tabelas 1

e 2 e figura 1.

Apoio: CAPES

Figura 1 – Carcinoma em tumor misto. Glândula mamária

canina. A. Ki-67 em 60%. B. COX-2 – score 4. C. RE (+++). D.

RP (++++). Barra: 50 µm.

Tabela 1 – Resultados de imuno-histoquímicas para Ki-67 e COX-

2 realizadas em casos de CTMs em cadelas no período de 2018 a

2021 no LPC-UFMG.

Ki-67 COX-2

(%) n (%) Score n (%)

10 3 (11,54) 1 2 (7,69)

20 10 (38,46) 2 2 (7,69)

30 2 (7,69) 3 4 (15,38)

40 8 (30,77) 4 6 (23,08)

50 1 (3,85) 6 10 (38,46)

60 2 (7,69) 9 1 (3,85)

Negativo 1 (3,85)

Tabela 2 – Resultados de imuno-histoquímicas para RP e

RE realizadas em casos de CTMs em cadelas no período de 2018 a

2021 no LPC-UFMG.

RP RE

Score n (%) Score n (%)

+ 1 (5,56) + 1 (5,56)

++ 2 (11,11) ++ 2 (11,11)

+++ 2 (11,11) +++ 2 (11,11)

++++ 13 (72,22) ++++ 13 (72,22)

Negativo 3 (16,67)


