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Resumo 
 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, representando 

anualmente 17 milhões de mortes. Em Portugal, a mortalidade por patologia cardíaca tem 

vindo a diminuir ao longo dos anos, mantendo-se, no entanto, como a principal causa de 

morte. O Enfarte do Miocárdio (EM) sobressai e compreende elevadas taxas de 

mortalidade e uma prevalência de aproximadamente 3 milhões de pessoas em cada ano. 

Esta patologia ainda apresenta atualmente múltiplas dificuldades, quer na determinação 

da sua incidência quer na dificuldade de diagnóstico precoce ou em sede de autópsia. A 

observação macroscópica e microscópica de EM depende do intervalo de tempo 

decorrido entre o início da sintomatologia e a morte. O diagnóstico macroscópico precoce 

é, por vezes, inconclusivo e por isso considerado um desafio para os patologistas. A 

histopatologia e a imuno-histoquímica são técnicas fundamentais para o diagnóstico post-

mortem. 

Estudámos 43 amostras de EM recolhidas de autópsias dos arquivos do IAP-PM e do 

INMLCF. A avaliação histopatológica determinou a fase temporal do enfarte de acordo 

com as alterações morfológicas classicamente conhecidas. Dois patologistas avaliaram 

os marcadores imunohistoquímicos: CD15, C9, C5b-9, IL-15, Gal-3 e Fibronectina e, para 

cada marcador, foi calculada a expressão global (Expressão global = intensidade da 

expressão x percentagem de células positivas). A análise estatística foi realizada no 

SPSS v27, usando os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para comparar as 

expressões globais entre as diferentes fases de EM. Foram utilizadas curvas ROC para 

determinar o melhor valor de cut off para diferenciar EM recente (<3 dias) de EM antigo (≥ 

3 dias) e amostras de arquivo antigas e recentes. 

O estudo permitiu verificar a imunomarcação com CD15 (U = 41,500; p <0,001; N = 43) e 

a fração do complemento C9 (U = 42.000; p <0,001; N = 43) com expressão global 

significativamente maior em EM recentes (<3 dias). Determinou-se um valor de cut off 

para a expressão global de 105 para CD15 e 85 para a fração de complemento C9, com 

um Se e um Sp de 0,875 e 0,818 e 0,875 e 0,600 respetivamente, para distinguir EM 

mais antigos e recentes. As expressões globais de CD15 (U = 202.500; p = 0,531; N = 

43), C9 (U = 214.500; p = 0,739; N = 43) e Fibronectina (U = 147.000; p = 0,077; N = 43) 

não demonstraram diferenças significativas entre EM de arquivo antigo e recente; C5b9 

foi o único marcador cuja expressão foi significativamente menor em EMs arquivados 

com mais de 30 anos (U = 138.000; p = 0,027; N = 43). 
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CD15 e C9 têm diferentes expressões globais em EMs recentes e mais antigos. Os 

valores elevados de sensibilidade e especificidade, podem ser valiosos para auxiliar o 

patologista a determinar a fase de evolução dos EM. O nosso estudo destaca ainda o 

desempenho de técnicas de imuno-histoquímica em blocos de parafina de arquivo. Os 

marcadores CD15, C9 e Fibronectina podem ser aplicados em amostras arquivadas há 

mais de 30 anos, possibilitando estudos futuros. A realização de técnicas de imuno-

histoquímica em blocos de arquivo pode abrir portas para estudos retrospetivos e 

complementar a medicina nos dias de hoje.  

 

 

Palavras-chave 

Enfarte do Miocárdio; Arquivo; Imuno-histoquímica; CD15; C9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    18 
 

Abstract 
 

Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world, representing 

approximately 17 million deaths yearly. In Portugal, mortality due to cardiac pathology has 

been decreasing over the years, remaining, however, as the main cause of death. 

Myocardial Infarction (MI), with a prevalence of approximately three million people per 

year stands out and comprises high mortality rates. Currently, this pathology still presents 

multiple difficulties, whether in determining its incidence or in the difficulty of identifying or 

diagnosing during an autopsy. Macroscopic and microscopic observation of MI depends 

on the time interval between the onset of the process and death. Early macroscopic 

diagnosis (a few hours after onset) is inconclusive and considered a challenge to 

pathologists, when histopathology and immunohistochemistry become fundamental 

techniques for post-mortem diagnosis. 

We studied 43 myocardial infarction samples retrieved from autopsies from IAP-PM and 

INMLCF archives. The histopathological evaluation determined the temporal phase of 

infarction according to morphological changes. Two pathologists evaluated the 

immunohistochemistry markers: CD15, C9, C5b-9, IL-15, Gal-3, and Fibronectin, and, for 

each marker, the global expression was calculated (Global expression = intensity of 

expression x percentage of positive cells). Statistical analysis was performed on SPSS 

v27, using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests to compare global expressions 

between different EM phases. ROC curves were used to determine the best cut-off value 

for differentiating recent (<3 days) from old MI (≥ 3 days) and also old archive samples 

from recent ones. 

Immunoexpression of CD15 (U = 41,500; p<0,001; N = 43) and complement fraction C9 

(U = 42,000; p<0,001; N = 43) demonstrated significantly higher global expression in 

recent MIs (< 3 days). A global expression cut-off of 105 for CD15 and 85 for C9 

associates, with a Se and Sp of 0,875 and 0,818 and 0,875 and 0,600 respectively, for 

distinguishing older and recent Mis. The other markers showed no difference of 

expression between old and recent MI. Global expression of CD15 (U = 202,500; p = 

0,531; N = 43), C9 (U = 214,500; p = 0,739; N = 43) and Fibronectin (U = 147,000; p = 

0,077; N = 43) had no statistically significant differences between old and recent MIs. 

C5b-9 was the only marker with expression significantly lower in MIs archived for more 

than 30 years (U = 138,000; p = 0,027; N = 43). 

CD15 and C9 had different global expressions in recent and older MIs. The cut-off values 

determined, both with high Se and Sp, can be of value aiding the pathologist determine 
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MIs evolutional phase. Our study highlighted the performance of immunohistochemical 

techniques in archived MI blocks. It demonstrates that CD15, C9 and Fibronectin can be 

applied to archived FFPE tissue for more than 30 years, enabling and supporting future 

studies on this material source. 

 

 

Keywords 

Myocardial Infarction; Archive; Immunohistochemistry; CD15; C9 
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1. Introdução 
 

A Anatomia Patológica (AP) é a especialidade médica responsável pela análise 

morfológica e molecular de órgãos, tecidos e células, com o objetivo de determinar ou 

contribuir decisivamente para o diagnóstico de lesões, com implicações no tratamento e 

prognóstico das doenças, bem como na sua prevenção e deteção precoce. (1) 

Este trabalho científico debruçou-se sobre o estudo do Enfarte do Miocárdio (EM), 

através da aplicação de técnicas de imuno-histoquímica, com intuito de caracterizar esta 

condição a nível celular e molecular. O trabalho implicou a aplicação de anticorpos de 

imuno-histoquímica em tecido cardíaco de indivíduos falecidos com EM. As amostras 

estudadas são provenientes do arquivo do Instituto de Anatomia Patológica e Patologia 

Molecular (IAP-PM) e do Museu de Anatomia Patológica (MAP) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), algumas das quais colhidas e 

processadas há mais de 40 anos. As restantes amostras provêm dos arquivos da 

Delegação do Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 

(INMLCF), de indivíduos falecidos em 2017. Esta abordagem pretendeu, além da 

caracterização do EM, analisar a aplicabilidade de anticorpos de imuno-histoquímica em 

amostras de tecido parafinado há várias décadas, comparando esses resultados com 

amostras recentes. 

Aprofundar o conhecimento sobre o EM poderá contribuir para o desenvolvimento de 

novos marcadores, com utilidade na patologia da autópsia e na prática clínica. 
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1.1. Anatomia, fisiologia e histologia do coração  
 

O coração é um órgão fibromuscular, localizado no mediastino médio, posteriormente ao 

corpo do esterno e anteriormente às vertebras T5 até T8. Tem a forma de um cone 

irregular e encontra-se em posição oblíqua no espaço mediastinal, estando a base 

direcionada para cima e para a direita, enquanto o vértice aponta para baixo e para a 

esquerda. O coração de um adulto caracteriza-se pelo comprimento médio de 12 cm 

entre a base e o apéx e 8 cm a 9 cm de diâmetro. O peso varia entre 280g a 340g no 

género masculino e entre 230g a 280g no género feminino, representando cerca de 

0,45% do peso total no género masculino e 0,40% no feminino. O coração está dividido 

por septos em quatro cavidades: as aurículas direita e esquerda e os ventrículos direito e 

esquerdo. (2,3) 

A estrutura parietal de todas as câmaras cardíacas consiste em três camadas principais, 

o endocárdio ou túnica interna, a túnica muscular média ou miocárdio e a porção externa 

ou epicárdio. (4) 

A túnica interna ou endocárdio é constituído por endotélio e tecido conjuntivo 

subendotelial. Na camada de tecido conjuntivo identificam-se pequenos vasos 

sanguíneos, nervos e as fibras de Purkinje. O endocárdio é homólogo à túnica íntima dos 

vasos sanguíneos. (5) 

O miocárdio é a túnica mais espessa e é constituída por feixes de fibras musculares 

estriadas cardíacas – os miócitos cardíacos – separadas por bandas fibrosas. Os núcleos 

dos miócitos estão localizados centralmente, e no citoplasma identificam-se abundantes 

miofibrilhas contráteis (actina e miosina). (4)  

Entre as fibras musculares do miocárdio existem numerosas terminações nervosas livres 

e aferentes (conduzem impulsos para o sistema nervoso central), estando estas 

terminações relacionadas com a sensibilidade à dor. As artérias coronárias são as 

responsáveis pela irrigação / aporte de sangue ao coração. A obstrução parcial destas 

artérias causa um défice no suprimento de oxigénio para o miocárdio e consequente dor 

(angina do peito).  Esta inervação sensorial é estimulada durante o EM. (5) 

O coração está revestido externamente por um tipo modificado de epitélio pavimentoso 

simples (mesotélio) que se apoia numa fina camada de tecido conjuntivo, constituindo o 

epicárdio. É nesta camada que se acumula o tecido adiposo que envolve o coração. (5–

7) 
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1.2. Enfarte do Miocárdio 
 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo, 

representando cerca de 17,9 milhões de mortes por ano, ou seja, 31% da mortalidade a 

nível mundial. (8,9) 

Na Europa, as DCV são responsáveis por 4 milhões de mortes anualmente, sendo que 

na União Europeia esse número é cerca de metade (1,9 milhões de mortes). O EM é 

considerado uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos. Estima-se 

que na europa, um em cada seis homens e uma em cada sete mulheres irão morrer de 

EM. O género masculino apresenta uma prevalência superior ao género feminino em 

todos os grupos etários. (10,11)  

Da mesma forma, nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se que em 2030, 43,9% 

da população adulta tenha um tipo de doença cardiovascular e que estas representarão 

cerca de 25 milhões de mortes em todo o mundo. (12) 

Os avanços e melhorias na medicina cardiovascular têm permitido diminuir a taxa de 

mortalidade em aproximadamente 50%, contudo estes valores não são equitativos entre 

os diferentes países. (8,13) 

No caso do nosso país, a mortalidade por DCV tem vindo a diminuir ao longo dos anos, 

no entanto ainda se mantém como a principal causa de morte. (14)  

 

 

 

 

Figura 1 – Taxas de mortalidade padronizadas por Enfarte Agudo do Miocárdio (por 100 000 
habitantes), 2017. INE.  
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Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2017 

verificaram-se em Portugal 7 314 mortes devido a doença isquémica do coração e entre 

estas, 4 542 mortes corresponderam a Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). Este número 

representa cerca de 4,1% da mortalidade no país. Os dados indicam ainda que o EAM 

atingiu mais homens do que mulheres, com uma relação de óbitos de 136,9 mortes de 

homens por 100 de mulheres. Figura 1 (11,15)   

Relativamente à idade, os dados do INE indicam que 81% destas mortes 

corresponderam a indivíduos com 65 ou mais anos e cerca de 75% a indivíduos com 75 

ou mais anos. Em 2017, a idade média de óbito em Portugal por EAM foi de 76,3 anos. 

(11,15) 

Ao longo dos anos, foram usadas várias definições diferentes de EM. Nesse sentido 

surgiu a necessidade de uma definição geral e mundial. Nas décadas de 1950-70, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu pela primeira vez uma definição de 

EM apoiada em critérios epidemiológicos. Figura 2 (16) 

 

 

Figura 2 – Cronologia da documentação sobre a definição de Enfarte do Miocárdio. Legenda: ACC = 
American College of Cardiology; AHA = American Heart Association; ESC = European Society of Cardiology; 
ISFC = International Society and Federation of Cardiology; MONICA = Monitoring of trends and determinants 
in CArdiovascular disease; NHLBI = National Heart, Lung, and Blood Institute; UDMI = Universal Definition of 
Myocardial Infarction; WHF = World Heart Federation; WHO = World Health Organization. (16) 

 

Em 2018 foi apresentada a quarta definição universal de EM, utilizada até ao momento. 

(16) De acordo com a quarta e mais recente definição de enfarte do miocárdio, o 

diagnóstico de EM pode ser classificado em cinco tipos com base nas diferenças 

patológicas, clínicas, de prognóstico e estratégias de tratamento. (16) 
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A etiologia e fisiopatologia do EM consistem essencialmente na diminuição do fluxo 

sanguíneo coronário. O suprimento sanguíneo disponível não consegue restabelecer o 

nível de oxigénio necessário, resultando em isquémia cardíaca. A diminuição do fluxo 

sanguíneo coronário é multifatorial. As placas ateroscleróticas rompem-se classicamente 

e levam à trombose, contribuindo para a diminuição aguda do fluxo sanguíneo nas 

artérias coronárias. (17,18) 

Entre os pacientes que sofrem de EM, 70% dos eventos fatais são desencadeados pela 

oclusão de placas ateroscleróticas. (10) A aterosclerose é uma doença degenerativa das 

artérias elásticas progressiva e associada a oclusões arteriais localizadas e aneurismas. 

As lesões resultam de resposta inflamatória e proliferativa excessivas a várias formas de 

lesão no endotélio, com hiperplasia de músculo liso das paredes arteriais. (7) A 

característica fundamental da aterosclerose é a disfunção endotelial. Algumas lesões 

progridem ao longo do tempo até formarem ateromas com fibrose ou com um núcleo 

saturado de lípidos. Estas lesões são propensas à progressão aguda através de 

trombose assintomática ou hemorragia intraplaca. (17,19)  

A etiologia do EM não se limita à aterosclerose. Existem diferentes etiologias que podem 

desencadear o enfarte, tais como: doença arterial coronária (por exemplo, síndrome de 

Kawasaki), traumatismo das artérias coronárias, dissecção coronária espontânea, 

espessamento mural coronário com doença metabólica ou proliferação intimal (por 

exemplo, deposição de amilóide e doença de Fabry), outras causas de estreitamento 

luminal (espasmo), embolia coronária, anomalias coronárias congénitas, trombose in situ, 

entre outras condições, não excluindo contusão e complicações de angiografia. (17,18) 

James R. Gill et al. reportaram que o dogma forense passará por 60% das autópsias 

médico-legais corresponderem a mortes naturais, das quais 60% serão provocadas por 

causas cardíacas. Entre as causas cardíacas, prevê-se que 90% serão desencadeadas 

por aterosclerose. (20) 
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1.3. Diagnóstico post-mortem de Enfarte do Miocárdio 

 

1.3.1. Aspetos Macroscópicos de Enfarte do Miocárdio 

 

O exame post-mortem reveste-se sempre de grande importância, uma vez que pode 

conter informação imprescindível para o diagnóstico final. Este exame deve incluir uma 

análise da história clínica, circunstâncias do óbito, recolha de amostras de fluidos 

orgânicos para investigação toxicológica e finalmente, a análise e avaliação do hábito 

externo e interno, neste caso, com particular relevo para o aparelho cardiovascular. (21) 

A apresentação e observação macroscópica do EM depende do intervalo de tempo entre 

o início do processo e a morte. (22) A caracterização morfológica de EM é 

particularmente difícil se a morte acontecer poucas horas após o início da sintomatologia. 

Habitualmente, enfartes com menos de 12 horas não apresentam características 

macroscópicas patognomónicas o que impossibilita um diagnóstico conclusivo. (23) 

O tempo de sobrevivência do doente após o EM determina as características 

macroscópicas e microscópicas observáveis à posteriori. (24) 

A necrose de coagulação é a primeira alteração que ocorre numa célula após o EM e 

consiste na morte celular que decorre em consequência da isquémia. Esta por sua vez 

conduz à desnaturação da estrutura das proteínas. (24) O início da necrose isquémica 

não é imediato. Nos primeiros 30 a 40 minutos de isquémia as alterações só são visíveis 

por técnicas de microscopia eletrónica e a lesão poderá ainda ser reversível. (25) 

Estudos experimentais e evidências clínicas têm demonstrado que apenas a isquémia 

severa durante 20 a 30 minutos conduz à lesão irreversível (necrose) dos miócitos 

cardíacos. (26) 

Nas primeiras horas após o enfarte, por vezes é possível, através de técnicas de 

histoquímica, realizar o diagnóstico precoce e diferencial. É possível identificar a área 

com necrose por imersão do miocárdio enfartado numa solução de cloreto de 

trifeniltetrazólio. Esta coloração histoquímica confere coloração vermelho-tijolo à área 

sem enfarte, ou seja, área com atividade da desidrogenase láctica preservada. A área 

com enfarte não é corada, mantendo-se pálida em consequência da libertação enzimática 

através das membranas das células mortas para a corrente sanguínea. (25,26)  

Macroscopicamente, entre as 12 e as 24 horas após o enfarte, o miocárdio caracteriza-se 

através da presença de manchas escuras. Entre 1º e 3º dia, o miocárdio caracteriza-se 
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por tonalidade mosqueada com zonas amarelo-acastanhadas. Entre o 3º e 7º dias, a área 

de amolecimento amarelo-acastanhada central é limitada por bordos hiperémicos. No 

período entre o 7º e 10º dia, a área de enfarte surge amarelo-acastanhada com margens 

deprimidas de cor vermelho-acastanhado. Após o 10º e até ao 14º dia, as margens 

podem atingir a cor cinza-avermelhada. Após 2 a 8 semanas, a cicatriz começa a 

desenvolver-se da periferia até ao centro do enfarte e após o segundo mês, o processo 

de cicatrização deve estar concluído. (25,26) 

 

1.3.2. Histopatologia de Enfarte do Miocárdio 

 

Os dados da literatura sobre a datação histopatológica do EM apresentam alguma 

variabilidade, no entanto, sabe-se que aquelas características se alteram e progridem ao 

longo do tempo da doença. (27)  

Os critérios histopatológicos para determinar a idade do EM foram estabelecidos por 

Mallory et al. em 1939, e consistiam no predomínio de alterações inflamatórias durante a 

primeira semana que progrediam para processos inflamatórios crónicos na segunda 

semana e proliferação de tecido conjuntivo na terceira semana de doença. (28) 

Estudos desenvolvidos em animais, através da oclusão controlada de artérias coronárias 

em corações saudáveis determinaram que a isquémia miocárdica irreversível pode ser 

detetada após 20 minutos do início do enfarte. Contudo, no ser humano esta linha 

temporal não é assim tão linear. Deste modo, é sempre recomendável recolher amostras 

representativas da região periférica e do centro do enfarte para que o diagnóstico 

histopatológico seja o mais rigoroso possível. (27) 

As alterações histopatológicas do EM evoluem gradualmente até à cicatrização. (24,29)  

No momento 0, imediatamente após o início da lesão, não é possível observar alterações 

microscópicas. (10)  

No entanto, após 30 minutos e até à 4ª hora é possível observar a ondulação das fibras. 

Esta ondulação resulta da “força de tração” das fibras viáveis sobre as fibras em autólise 

adjacentes, que já não se contraem durante a sístole. (24) 

A necrose isquémica das células do miocárdio pode ser detetada após cerca de 2 a 4 

horas, não obstante, o início estar dependente de muitas variáveis, como sejam a 

circulação colateral, pré-condicionamento isquémico e patologia microvascular. (27) A 

hipereosinofilia cardiomiocitária surge por volta das 2 a 3 horas. Figura 3 (30)  
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Após esse período, entre a 4ª e a 12ª hora, o miocárdio sofre necrose de coagulação e 

edema. Figura 4 (10) 

Com o início da oclusão, a necrose miocárdica evolui num padrão de onda frontal durante 

várias horas, do endocárdio ao epicárdio. Ocorre assim aumento gradual de perda de 

miocárdio viável na 'área de risco' (área de perfusão da artéria ocluída), terminando em 

EM transmural. (27) Na zona central do enfarte até as 24 horas, é possível observar uma 

zona necrótica que gradualmente se torna mais distinta, com núcleos celulares 

hipercromáticos e degradação granular, patentes nas células do miocárdio. 

Paralelamente, a infiltração por células inflamatórias inicia-se na periferia. Figura 5 (30) 

Esta também pode ser detetada nas secções centrais do enfarte do miocárdio após cerca 

de 24 horas, onde o infiltrado denso de leucócitos se pode instituir nos dias subsequentes 

(aumentando o risco de rotura da parede cardíaca). (30) 

Entre o primeiro e o terceiro dia, além do intenso infiltrado intersticial de neutrófilos, há 

perda de núcleos e estriações, sendo que entre o terceiro e sétimo dias, os macrófagos 

removem os detritos celulares decorrentes da apoptose. Figura 6 Entre o sétimo e o 

décimo dia, surge o tecido de granulação. (10) O tecido de granulação bem definido é 

observado após aproximadamente 2 a 3 semanas, com vasos sanguíneos do tipo capilar 

ramificados, fibrócitos, fibroblastos, linfócitos e macrófagos. (30)   

Após aproximadamente 10 dias, os fibroblastos iniciam a deposição de colagénio e 

passados 2 meses, desenvolve-se o tecido cicatricial hipocelular. Figura 7 Em alguns 

casos, pode inclusivamente ocorrer calcificação. (10,30) Quando o enfarte fica 

completamente cicatrizado é impossível determinar a idade temporal. (24) 

 

 

Figura 3 – Enfarte do Miocárdio com 30 minutos a 4 horas, HE 100x (amostra de 2017, cedida pelo IMLCF). 
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Figura 4 – Enfarte do Miocárdio com 4 a 12 horas, HE 100x (amostra de 2017, cedida pelo IMLCF). 

 

 

 

 

Figura 5 – Enfarte do Miocárdio com 12 a 24 horas, HE 100x (amostra de 1981, cedida pelo IAP-PM da 
FMUC). 
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Figura 7 – Enfarte do Miocárdio com 1 a 3 dias e 10 a 14 dias, HE 40x (amostra de 1979, cedida pelo IAP-

PM da FMUC). 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Enfarte do Miocárdio com 1 a 3 dias, HE 100x (amostra de 1979, cedida pelo IAP-PM da FMUC). 
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1.4. Imuno-histoquímica 
 

De acordo com Amadeu Ferro, a imuno-histoquímica é o conjunto de metodologias em 

que se utilizam anticorpos como reagentes específicos capazes de identificar e 

estabelecer ligação com constituintes tecidulares que funcionam como antigénios. Esta 

ligação permite situar e identificar a presença de variadas substâncias nas células e 

tecidos por intermédio da cor que é associada aos complexos antigénio-anticorpo 

entretanto formados. Nos últimos anos, a crescente valorização de diagnósticos 

diferenciais em AP tem implicado o desenvolvimento progressivo da imuno-histoquímica, 

levando ao progresso das metodologias para demonstração de antigénios em tecido 

fixado em formaldeído e incluído em parafina, o que tem contribuído significativamente 

para o diagnóstico de muitas doenças. (31) 

Em 1941 Coons, Creech e Jones executaram a primeira experiência significativa na área 

de imuno-histoquímica, que consistiu na conjugação de um anticorpo com um corante 

fluorescente. Em 1942 foi publicada a descrição da utilização do referido anticorpo para 

identificação de antigénios em cortes histopatológicos, o que significou a entrada numa 

nova dimensão do diagnóstico anatomopatológico. (31) 

O recurso a técnicas complementares de imuno-histoquímica requer avaliação técnica 

aquando da sua aplicação para ser validada. Fatores como o grau de autólise e 

putrefação, o método e tempo de fixação, o período de incubação, concentração do 

anticorpo e necessidade de recuperação antigénica, assim como a utilização de tecidos 

controlo, positivo e negativo, são entre outros, requisitos imprescindíveis. (28) 

 

1.4.1. Imuno-histoquímica no Enfarte do Miocárdio 

 

O diagnóstico histopatológico através da coloração de rotina Hematoxilina e Eosina (HE) 

é muitas vezes inconclusivo como já referido. Esta coloração é considerada pouco 

sensível e especifica quando a morte ocorre em menos de 6 horas após o início dos 

sintomas, dado que as primeiras alterações histopatológicas observáveis, como sejam 

alterações nucleares, surgem em fases mais tardias. (25,32) Por estas razões, o 

diagnóstico precoce de EM é para muitos autores considerado um desafio em anatomia 
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patológica e em medicina forense, sugerindo assim, a utilização de técnicas de imuno-

histoquímica para colmatar as lacunas na coloração de rotina. (33)  

Ao longo do tempo, os estudos experimentais e os estudos realizados em humanos tem 

demonstrado que os mecanismos imunes inatos e a consequente reação inflamatória 

desempenham um papel importante na resposta cardíaca à lesão isquémica. A deteção 

de fenómenos imuno-inflamatórios e celulares que acompanham as alterações cardíacas 

durante a fase inicial do EM podem ser uma excelente ferramenta de diagnóstico. Antes 

que o influxo de células inflamatórias se torne detetável, a presença e a natureza dos 

mediadores celulares e humorais podem ser avaliadas por imuno-histoquímica. Assim, os 

mediadores humorais e celulares podem ser fulcrais para o diagnóstico post mortem e 

para a determinação do momento da lesão cardíaca induzida pela isquémia. (27) 

Sabe-se que a resposta do miocárdio à lesão isquémica pode ser dividida em fases que 

se sobrepõem: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. A indução 

súbita de isquémia desencadeia eventos que culminam na morte dos cardiomiócitos 

isquémicos; o músculo necrótico promove a cascata inflamatória para eliminar a área de 

enfarte / células mortas e resíduos da matriz e, em última análise, resulta na substituição 

do tecido por cicatrização do mesmo. (33) 

Ao longo dos anos tem-se tentado definir a cronologia dos eventos cardíacos e para isso 

têm sido testados vários marcadores necessários para caracterizar e distinguir a fase 

aguda como auxiliar do exame post-mortem e atenuar as dúvidas que por vezes 

conduzem a diagnósticos inconclusivos. (33) 

Foram selecionados para este estudo complementar no EM os seguintes anticorpos: 

CD15, galectina 3 (Gal-3), fração do complemento C9 (C9), fração do complemento C5b9 

(C5b-9), fibronectina e interleucina 15 (IL-15). 

O antígeno Lewis x, ou CD15, é um glicano de superfície celular que consiste num 

trissacarídeo com a estrutura Galβ1-4 [Fucα1-3] GlcNAc. Inicialmente identificado por 

anticorpos monoclonais no início dos anos 80, rapidamente foi considerado um marcador 

útil para a diferenciação mielóide humana, em particular, na identificação de células da 

série de granulócitos. (34) Assim este anticorpo terá um papel na identificação de 

leucócitos especialmente polimorfonucleares, nomeadamente no contexto de EM. (34) 

Turillazzi et al., descreve que no grupo de enfarte precoce (aproximadamente 6–8 horas 

desde o início dos sinais e isquémia), a marginalização de leucócitos polimorfonucleares 

que incluem neutrófilos e monócitos foi detetável em vasos sanguíneos na periferia da 

zona necrótica, juntamente com a infiltração destes elementos na lesão isquémica. Os 

vários polimorfonucleares eram visíveis ao longo do limite que separava o infiltrado do 



 

    32 
 

miocárdio necrosado e o não infiltrado, em grandes áreas de necrose. Neste estudo, 

através de técnicas de imuno-histoquímica, foi confirmada a natureza das células 

inflamatórias, sendo que a imunorreação progressivamente forte para o anticorpo CD15 

nas áreas onde se acumulavam as células inflamatórias circulantes foi detetada, 

evoluindo gradualmente até as 12 horas. (35) 

A presença de leucócitos polimorfonucleares nos vasos sanguíneos marginais à periferia 

da zona necrótica, a infiltração destas células no tecido isquémico e a sua aglomeração 

ao longo da linha limite entre o infiltrado do miocárdio necrosado e o não infiltrado das 

grandes áreas de necrose, também foram observados no estudo de Pinchi et al. 

Descreveram também imuno-positividade forte para os anticorpos CD15, IL-15 e MCP-1 

co-localizada com a marginalização das células inflamatórias circulantes e a parte central 

do EM. (36) 

A Gal-3 é uma lectina de ligação de beta galactosídeo; é um fator envolvido na formação 

de fibrose em diferentes órgãos. Quando secretada, a Gal-3 atua nos fibroblastos e inicia 

o processo pró-fibrótico. In vitro, transforma fibroblastos quiescentes em miofibroblastos 

que produzem e secretam proteínas da matriz, incluindo colagénio, fibronectina e TGF-β. 

Assume diferentes papéis em condições normais e fisiopatológicas. (37,38) A Gal-3 

localiza-se simultaneamente nos cardiomiócitos e nas células endoteliais, estando 

presente em áreas de isquémia. Está também intimamente relacionada com o fator-1 alfa 

induzível por hipoxia (HIF-1α). (38,39) 

A Gal-3 na circulação sanguínea tem surgido como biomarcador de fibrose em doenças 

cardíacas e renais, e o aumento dos seus níveis basais em indivíduos saudáveis, está 

associado a aumento de mortalidade. Alguns estudos sugerem que a Gal-3 é um 

participante ativo no processo de remodelação após EM. (37,39,40) 

O “sistema do complemento” é uma primeira linha de defesa imunitária, que funciona na 

interface da imunidade inata e adaptativa. Consiste em proteínas do plasma e da 

membrana celular, em que muitas das quais circulam como pró-enzimas. Antigénios 

patogénicos (PAMPs) que estão ligados a anticorpos levam à ativação dessas pró-

enzimas por meio de clivagem proteolítica, induzindo cascata da ativação. Como os toll-

like receptors (TLRs), também o sistema do complemento pode ser ativado por sinais 

endógenos, danger-associated molecular patterns (DAMPs), que são libertados em 

resposta à lesão do tecido. As substâncias subcelulares libertadas dos cardiomiócitos 

após a isquémia, como a cardiolipina, também podem ativar o complemento. (33,41) 
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A área afetada pela hipoxia cria acidose local (por meio do metabolismo anaeróbico da 

glicose), o que conduz a resposta imune imediata. O sistema do complemento é ativado 2 

a 4 horas após a isquémia. (42) 

A fração C9 é parte do complexo de adesão à membrana citoplasmática; a sua presença 

confirma a ativação total da via clássica do complemento, que pode estar envolvida na 

progressão da lesão miocárdica. (39) 

A fração C9 tem especificidade aumentada em áreas com destruição irreversível do 

miócito na zona de enfarte, antes mesmo da invasão pelas células inflamatórias. Os 

primeiros estudos em animais demonstraram a ativação da resposta imune pela oclusão 

da artéria coronária anterior esquerda em ratinhos, provocando EM. A ativação do 

sistema do complemento durante a fase primária do EM leva à produção de componentes 

quimiotáticos e vasoativos do complemento na via direta, determinando a deposição das 

frações C2 e C3 no intervalo de 2 horas, e na via tardia, determinando a deposição de C8 

e C9, aproximadamente 4 horas após a isquémia. (42,43) 

P. Jenkins et al. demonstraram que imunomarcações de C4d e C9 são altamente 

específicas para miócitos irreversivelmente danificados e têm alta sensibilidade para 

delimitar enfartes precoces com evidência histopatológica de necrose, mas ainda sem 

influxo de células inflamatórias. As imunomarcações permanecem positivas no início da 

formação do infiltrado inflamatório polimorfonuclear, mas tornam-se menos úteis após a 

fagocitose por macrófagos dos miócitos necróticos. Como o C4d e o C9 podem ser 

detetados em tecidos incluídos em parafina, a imuno-histoquímica para estes marcadores 

é uma ferramenta diagnóstica auxiliar útil para estabelecer a existência de EM quando os 

achados histopatológicos são ligeiros. (44) 

Estudos em animais in vivo revelam que a caspase 3 (CASP3) e o complexo de ataque 

membranar (CAM) estão entre os primeiros marcadores de morte celular. A protease 

CASP3 cliva várias proteínas importantes para a sinalização da apoptose. O complexo 

CAM é um canal transmembranar de superfície celular que ocupa a membrana celular 

conduzindo à morte celular. Este complexo proteico envolve proteínas como C1, C3, C8, 

C9 e C5b-9. Em células metabolicamente ativas, o CAM tem o potencial de ativação dos 

inflamassomas, que são grandes complexos citoplasmáticos multiproteicos que ativam a 

caspase-1. Esta subsequentemente cliva a interleucina 1 beta (IL-1β) e IL-18 em formas 

ativas, levando à morte celular por piroptose, induzindo por fim a inflamação. (45) 

Jasra et al. demonstraram marcação positiva para C9 nas fibras musculares cardíacas 

nos casos de EM com datação inferior a 6 horas, apesar de serem impercetíveis as 

alterações na avaliação microscópica com coloração de HE. (43) 
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Um dos marcadores mais estudados para o diagnóstico forense de EM precoce é o 

complexo de ataque à membrana C5b-9. Este complexo C5b-9 é o produto final da 

ativação do sistema complemento. O CAM interage e danifica a membrana plasmática, 

causando lise celular direta. Alguns estudos também já consideraram este antigénio 

específico para necrose. (46) 

A avaliação imuno-histoquímica de C5b-9 é uma das técnicas mais estudadas no âmbito 

do exame post mortem em modelos animais e humanos. De acordo com vários autores, 

este marcador pode ser detetado após 40 minutos. (41,46) Um estudo demonstrou que a 

diminuição de C5b-9 é observável mais cedo que a sua deposição, contudo referem que 

este antigénio é específico e pode ser detetável nos 30 minutos após início da isquémia. 

(36). Vários estudos consideram que o antigénio C5b9 é resistente à putrefação e 

detetável até 11 dias post mortem. (41,46) 

A fibronectina é uma glicoproteína dimérica de alto peso molecular presente no plasma e 

na matriz extracelular. Apresenta diversas funções, não só promovendo a adesão e 

migração celular como desempenha um papel na estrutura celular, organização do 

citoesqueleto, fagocitose, hemostasia, diferenciação embrionária e cicatrização. (47) 

A utilização de fibronectina no diagnóstico de EM precoce tem sido estudada em 

autópsias e em amostras de animais. Em geral, é depositada precocemente a nível 

intracelular, devido à rotura da membrana plasmática e a sua expressão é observável 

cerca de uma hora após o evento isquémico. (47) 

No coração saudável, a fibronectina está presente em níveis baixos na matriz extra-

celular. Está demonstrado que além da sua influência na fixação das células, a sua 

presença pode afetar o comportamento de stem-cells, como a migração e proliferação, 

em modelos in vitro como in vivo. Van Dijk et al., demonstraram também que a extensão 

de deposição de fibronectina no coração só aumenta na área de enfarte e zona de 

fronteira / limite, e não nas áreas saudáveis. (48) 

A IL-15 é uma citocina pertencente à família da Interleucina-2 (IL-2), com papel 

importante na imunidade inata e adaptativa. Encontra-se presente em diferentes tipos de 

tecidos, incluindo coração, pulmão, fígado, timo e rim. (49) 

Inicialmente, a IL-15 foi descoberta em hematologia como um membro da família de 

citocinas imunorreguladoras com múltiplas funções, incluindo a resposta das células T, 

regulação e reparação de tecidos, modulador de inflamação e ativação das células NK. 

Posteriormente, descobriu-se que era expressa por monócitos, macrófagos e outros tipos 

de células envolvidas na regulação imunológica, compreendendo respostas imunes 

inatas e adaptativas. A IL-2 e IL-15 ligam-se a um recetor heterodimérico comum 
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composto pelas cadeias IL-2 /15Rβ (CD122) e γ (gc ou CD132) para transmissão de 

sinal. A atividade específica de ambas as citocinas é conferida pelas cadeias de recetor 

alfa correspondentes, IL-2Rα (CD25) e IL-15Rα (CD215). O gene IL-15 está localizado no 

cromossoma 4q31. A regulação positiva de IL-15 e IL-15Rα é encontrada durante as 

respostas inflamatórias. As vias de sinalização da IL-15 estão altamente conectadas com 

vários tipos de células, sendo mediadas por diferentes vias e moléculas de sinalização. 

(49,50) A IL-15 parece ainda ter um papel na modulação da morte celular, metabolismo, 

diferenciação de stem cells, stress do retículo endoplasmático, stress oxidativo e 

angiogénese, parâmetros afetados no EM. (51) 

 

1.5. Aplicação de técnicas de imuno-histoquímica em amostras antigas - 

Museu de Anatomia Patológica 
 

O arquivo de blocos de parafina como fonte de conhecimento, armazena por vezes 

informação fundamental para a compreensão e tratamento de diversas patologias. No 

entanto, são necessárias condições controladas para armazenar os blocos de parafina ao 

longo dos anos, nomeadamente, espaço, temperatura e iluminação. (52) 

Existem poucos estudos sobre a avaliação da qualidade dos blocos histopatológicos e 

qual a sua validade. Grillo et al. em 2017 tentaram compreender se existia tempo de 

validade para o estudo imuno-histoquímico em amostras de blocos de arquivo com 

diferentes idades, entre 2010 e 1960, tendo concluído que os blocos histopatológicos são 

um recurso incomparável de informações que estão disponíveis após muitas décadas de 

arquivo para investigação e fins clínicos; destacaram também que a maioria dos 

antigénios estão bem preservados e disponíveis para análise. (53) 

Dado que o IAP-PM inclui um MAP que possui um vasto arquivo, com muita informação 

que ainda hoje pode ser útil, nomeadamente em contexto de ensino e de investigação, 

torna-se premente a avaliação de amostras do arquivo para se testar a validade das 

mesmas, de forma a determinar a aplicabilidade da técnica de imuno-histoquímica e 

compreender se realmente existe prazo para a aplicação e interpretação precisa das 

técnicas de imuno-histoquímica.  
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O MAP da FMUC remonta ao século XIX, quando em 1822, o Dr. Carlos José Pinheiro 

iniciou este projeto, recolhendo peças anatómicas do Teatro Anatómico e aumentou a 

coleção de espécimes de autópsias e dissecção de cadáveres.  

Desde o último quartel do século XIX que alguns dos mais prestigiados médicos da 

região muniam o gabinete de estudos patológicos com peças anatómicas provenientes 

dos casos da prática médica quotidiana. Com o avanço da cirurgia, o Museu foi 

enriquecendo o espólio com exemplares de patologia diversa e mais tarde, com a 

generalização da autópsia anatomoclínica no IAP-PM, muitos órgãos com anomalias 

foram recolhidos e encaminhados para a coleção.  

Os Professores Doutores Renato Trincão, Bissaya Barreto, Daniel de Matos, entre outros, 

contribuíram para a expansão do espólio, atualmente com cerca de 1000 espécimes em 

meio líquido e em meio seco, amostras de tecidos em lâminas (de preparações definitivas 

em parafina) para observação microscópica, livros e fotografias, bem como microscópios 

e modelos em cera, perfazendo um total de 3000 espécimes anatómicos. Esta coleção 

serviu e continua a servir a Medicina nos dias de hoje, quer para ensino da medicina, 

bem como para espólio histórico. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Principal 
 

Avaliação de marcadores de imuno-histoquímica para auxílio na identificação e datação 

de Enfarte do Miocárdio em casos de autópsia. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

1. Identificar marcadores imunohistoquímicos com potencial valor no diagnóstico de EM. 

2. Aprofundar o conhecimento dos mecanismos celulares e moleculares de EM. 

3. Avaliar a aplicabilidade de técnicas de imuno-histoquímica em tecidos antigos de 

arquivo do IAP-PM. 

4. Otimizar protocolos técnicos de imuno-histoquímica para aplicação em amostras 

fixadas e parafinadas antigas. 

5. Determinar valores de cut-off de sensibilidade e especificidade de marcadores com 

valor diagnóstico e datação do enfarte. 
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3. Materiais e Métodos  
 

3.1. Tipo de estudo 
Estudo retrospetivo de uma série de casos de EM diagnosticados em autópsias 

comparando um grupo de amostras mais recente com casos de arquivo não recentes. O 

estudo é descritivo da amostra e investigacional, avaliando a expressão de marcadores 

por imuno-histoquímica no contexto de EM. 

3.2. Seleção da Amostra 
A amostra em estudo consistiu em 43 casos de EM, 24 dos quais selecionados e cedidos 

pelo Serviço de Anatomia Patológica da Delegação do Centro do Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), provenientes de autópsias realizadas 

nesse Serviço durante o ano civil de 2017. Os restantes 19 casos foram selecionados do 

arquivo do IAP-PM da FMUC. Os casos foram selecionados de forma consecutiva, 

correspondendo a autópsias realizadas no IAP-PM da FMUC entre 1977 e 1989 e com 

diagnóstico de EM (n=30). Após observação de novas lâminas coradas com HE, 11 dos 

casos provenientes do arquivo do IAP-PM e MAP foram excluídos por artefactos 

relacionados com preservação do material ou por questões de representatividade. Figura 
8 

Para cada caso / autópsia foram observadas secções de todos os blocos de coração, 

coradas com HE, para a seleção das áreas de enfarte e verificação da adequabilidade e 

representatividade das amostras. 

Foram incluídos 7 casos controlo, selecionados de autópsias realizadas no INMLCF no 

ano civil de 2017, correspondentes a casos de morte traumática resultante de acidente de 

viação, sem qualquer patologia cardíaca associada conhecida clinicamente ou 

diagnosticada na autópsia.  
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Figura 8 – Amostra em estudo. 
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3.3. Procedimento Laboratorial 

3.3.1. Amostragem 

Todas as amostras selecionadas encontravam-se fixadas em formol e incluídas em 

parafina, sob forma de bloco de parafina. 

As amostras de arquivo do IAP-PM/MAP da FMUC foram re-incluídas em parafina por 

incompatibilidade com o equipamento utilizado na técnica de microtomia atual. Para a 

nova inclusão, todas as amostras foram colocadas numa estufa a 60 graus, de forma a 

derreter a parafina. Foram identificadas novas cassetes com o respetivo número de 

autópsia e identificação do bloco. As amostras foram colocadas na respetiva cassete 

sendo construído novo bloco preenchendo o molde com parafina (histosec® pastilles 

without dmso). Todo o procedimento de inclusão foi executado no equipamento Sakura 

Tissue-Tek® TEC™. 

Com recurso a um micrótomo (Leica RM2255), foram efetuados cortes a 3µm, colocados 

nas respetivas lâminas devidamente identificadas, para poderem ser estudados por 

diferentes técnicas de coloração e de imuno-histoquímica. De cada caso / amostra foram 

inicialmente, cortadas 2 lâminas, uma lâmina (EUROTUBO® slides, Deltalab, Espanha) 

para coloração com HE e outra lâmina adesivada (Leica BONDTM Plus Slides, Leica 

Biosystems, Newcastle Ltd, United Kingdom), para executar a técnica de imuno-

histoquímica. 

Após observação das lâminas coradas com HE, executou-se um controlo de qualidade 

das amostras com recurso à marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti-

Vimentina. Desta observação constatou-se que 11 casos não apresentavam qualidade ou 

representatividade para prosseguir no estudo. 

As amostras que reuniam a qualidade necessária para o estudo foram novamente 

seccionadas. Efetuaram-se 6 lâminas adesivadas (Leica BONDTM Plus Slides, Leica 

Biosystems, Newcastle Ltd, United Kingdom) de cada bloco histológico para executar 

técnicas de imuno-histoquímica. 

3.3.2. Coloração Hematoxilina-Eosina 

A coloração com HE é a coloração de rotina de AP que permite identificar e distinguir 

diferentes estruturas tecidulares e por sua vez caracterizar os tecidos. O princípio desta 

técnica consiste na coloração dos núcleos celulares com uma tonalidade de roxo-azulado 

através do corante básico Hematoxilina e a coloração do citoplasma com rosa-alaranjado 

através da Eosina ácida. (54) 



 

    40 
 

Esta técnica foi executada no equipamento Sakura Tissue-Tek® DRS™ 2000, de acordo 

com as normas do fabricante. Este equipamento possui uma estufa acoplada e os 

reagentes necessários para executar as diferentes etapas de coloração, nomeadamente 

a desparafinação, hidratação, coloração e por último, a desidratação. Desta forma todo o 

processo de coloração após o corte dos tecidos decorre dentro do respetivo 

equipamento. Esta coloração utiliza a solução de Hematoxilina modificada Gill II (Merck 

KGaA, Darmstadt, Germany., 3203 00 10) e a solução de Eosina Y aquosa 0,5% (Merck 

KGaA, Darmstadt, Germany. 3212 90 00). 

A coloração com HE foi realizada de acordo com o seguinte protocolo:  

1. As lâminas são colocadas em estufa durante 15 minutos. 

2. Para a desparafinação, as lâminas são colocadas numa solução de xilol durante 5 

minutos. 

3. De seguida, passam por banhos sucessivos de álcool absoluto, durante 4 minutos 

e álcool 96º durante 2 minutos. 

4. Efetuam-se lavagens com água corrente durante 4 minutos. 

5. São colocadas na solução corante de Hematoxilina de Gill, durante 1 minuto. 

6. Efetuam-se lavagens com água corrente durante 3 minutos. 

7. São colocadas na solução corante de Eosina Y, durante 1 minuto. 

8. Efetuam-se lavagens com água corrente durante 3 minutos. 

9. Os tecidos nas lâminas são desidratados, através de banhos sucessivos de álcool 

a 95º e álcool absoluto. 

10. O processo termina quando as lâminas são colocadas numa solução de xilol. 

No final da coloração, todas as lâminas são montadas no equipamento Tissue-Tek® 

Glass™ com o respetivo meio de montagem Glass™ Mounting Medium Tissue Tek, e 

lamela (NORMAX PT, 54700088a). 

3.4. Técnica de Imuno-histoquímica 
A técnica de imuno-histoquímica foi executada com Bond Polymer Refine Detection™ 

(DS9800; Leica Biosystems, Newcastle Ltd, United Kingdom), de acordo com as 

instruções do fabricante BOND-MAX™ (Leica Biosystems, Newcastle Ltd, United 

Kingdom).  

Os protocolos foram otimizados e padronizados para os anticorpos em estudo - Tabela 1. 
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Tabela 1 – Anticorpos utilizados no estudo. 

Anticorpo Clone Marca Referência 

Anti-Vimentina V9 Leica Biosystems PA0640 

Anti-CD15 MMA Leica Biosystems PA0473 

Anti-IL-15 E4 Santa Cruz Biotechnology SC 8437 

Anti-C9 53 Abcam Ab17931 

Anti-C5b9 - Abcam AB55811 

Anti-Fibronectina EP5 Santa Cruz Biotechnology SC-8422 

Anti-Gal-3 9C4 Leica Biosystems PA0238 

 

Os blocos de parafina contendo os tecidos histopatológicos foram cortados a 3μm de 

espessura, desparafinizados e submetidos à recuperação antigénica. Para os anticorpos 

anti-CD15 e anti-Vimentina, as lâminas foram colocadas numa solução tampão de Citrato 

(pH 6.0) durante 20 minutos e no caso do anticorpo anti-GAL-3, 10 minutos. As lâminas 

com o anticorpo anti-Fibronectina foram submersas numa solução tampão de Tris-EDTA 

(pH 9.0) durante 30 minutos. No caso das lâminas com anti-C9, foram colocadas numa 

solução tampão de Tris-EDTA (pH 9.0) durante 15 minutos. Para o anticorpo anti-C5b-9, 

as lâminas foram colocadas na solução de tampão Citrato (pH 6.0) durante 40 minutos. 

Tabela 2 

Após o bloqueio das peroxidases endógenas com Peroxide Block, as lâminas foram 

incubadas com o anticorpo primário relevante consoante o respetivo protocolo. Em 

seguida, foi aplicado a solução Post Primary durante 8 minutos. Após um ciclo de 

lavagens com Bond Wash Solution, durante 8 minutos, seguiu-se a incubação com o 

polímero por mais 8 minutos. As lâminas foram mais uma vez lavadas com Bond Wash 

Solution e no final para a ligação do anticorpo primário ser visualizada foi utilizado o 

agente cromogénico Mixed DAB Refine (3,3’-diaminobenzidina). No final, os tecidos 

foram contrastados com Hematoxilina. Tabela 2 

Posteriormente, todas as lâminas foram desidratadas no equipamento Sakura Tissue-

Tek® DRS™ 2000. Foram colocadas numa solução de água corrente durante 10 

minutos, de seguida colocadas em álcool a 95º, durante 2 minutos, e álcool absoluto, 

também durante 2 minutos, terminando na solução de xilol.  

O procedimento técnico terminou com a montagem das lâminas no equipamento Tissue-

Tek® Glass™, com o respectivo meio de montagem Glass™ Mounting Medium Tissue 

Tek, e lamela (NORMAX PT, 54700088a). 
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Em resumo, os anticorpos primários incluíram anti-Vimentina (V9 RTU, Leica Biosystems, 

Newcastle Ltd, United Kingdom, PA0640), anti-CD15 (MMA RTU, Leica Biosystems, 

Newcastle Ltd, United Kingdom, PA0473), anticorpo monoclonal anti-IL-15 (1:30; Santa 

Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, TX, USA; catalog# sc-8437), anticorpo monoclonal anti-

C9 (1:800, abcam, Ab17931), anticorpo anti-C5b9 (2:500, abcam, AB55811),  anticorpo 

monoclonal anti-Fibronectina (1:50, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, TX, USA; 

catalog# sc-8422) e anti-Gal-3 (9C4 RTU, Leica Biosystems, Newcastle Ltd, United 

Kingdom, PA0238). 

A diluição e incubação ideais foram determinadas para cada anticorpo primário, 

realizando experiências de titulação e diluições em série com os respetivos controlos 

positivos e controlos negativos. Todas as lâminas histológicas foram avaliadas por dois 

patologistas. 

Tabela 2 – Principais características dos anticorpos e do protocolo da técnica imuno-histoquímica.  

AC primário Diluição 
Recuperação 

antigénica 
Tempo de incubação 

(Ac primário) 
Tempo incubação 

polímero 

Anti-Vimentina Pronto a usar 20 min com Citrato 15 min 8 min 

Anti-CD 15 Pronto a usar 20 min com Citrato 15 min 8 min 

Anti-IL-15 1:30 20 min com Citrato 60 min 8 min 

Anti-C9 1:800 15 min com EDTA 30 min 8 min 

Anti-C5b9 2:500 40 min com Citrato 60 min 8 min 

Anti-Fibronectina 1:50 30 min com EDTA 30 min 8 min 

Anti-Gal-3 Pronto a usar 10 min com Citrato 15 min 8 min 

 

Protocolo geral da técnica de imuno-histoquímica: 

1. Aplicação da solução Peroxide Block durante 5 minutos. 

2. Lavagem com Bond Wash Solution durante 2 minutos.  

3. Marcação com o anticorpo primário durante 30 minutos. 

4. Aplicação da solução Post Primary durante 8 minutos. 

5. Lavagens sucessivas com Bond Wash Solution durante 4 minutos (x2). 

6. Aplicação do Polímero durante 8 minutos. 

7. Lavagens sucessivas com Bond Wash Solution durante 4 minutos (x2). 

8. Aplicação da solução Mixed DAB Refine (DAB Part 1 e DAB Part B) durante 10 

minutos. 

9. Aplicação durante 1 minuto de água destilada. 
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10. 5 minutos de aplicação da solução contraste de Hematoxilina.  

11. Lavagem final com Bond Wash Solution durante 2 minutos. 

 

3.5. Avaliação da imuno-histoquímica 
Cada caso foi avaliado por dois médicos anatomo-patologistas. Cada anticorpo 

imunohistoquímico foi avaliado quanto à presença ou ausência de expressão. A 

expressão foi avaliada qualitativamente quanto à intensidade de expressão (0 – sem 

expressão / negativo; 1 – expressão 1+ (intensidade cromática ligeira); 2 – expressão 2+ 

(intensidade cromática moderada) e 3 – expressão 3+ (intensidade cromática marcada)). 

A expressão foi avaliada quantitativamente quanto à percentagem de área ou de células 

com expressão (variando de 0% a 100%). Foi também considerada se a expressão 

observada era focal, multifocal ou difusa. A multiplicação da intensidade e percentagem 

de expressão permite obter um score global que reflete a expressão global do marcador 

imunohistoquímico, de acordo com metodologias aplicadas e publicadas na literatura 

científica. (55,56) 

 

3.6. Datação dos casos de Enfarte do Miocárdio 
Todos os casos de EM foram avaliados por dois anatomopatologistas para definição da 

datação do enfarte, por microscopia ótica, com recurso a coloração de rotina por HE, de 

acordo com a evolução temporal das características morfológicas no EM publicada sob a 

forma de tabela no 12º capítulo de Pathologic Basis of Disease, Robbins & Cotran. 

Tabela 3 (26)  
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Tabela 3 – Evolução das alterações morfológicas em EM, adaptada de Tabela 12.5 de Pathologic Basis of 

Disease, Robbins & Cotran. (26) 

Tempo Alterações Macroscópicas Alterações Microscópicas 

Lesão reversível 

0 – ½ horas Nenhuma Nenhuma 

Lesão irreversível 

½ - 4 horas Nenhuma Habitualmente nenhuma; ondulação variável das fibras 

4 – 12 horas 
Mancha escura 

(ocasionalmente) 
Inicio da necrose de coagulação; edema; hemorragia 

12 – 24 horas Manchas escuras 
Necrose de coagulação; picnose dos núcleos; 

hipereosionofilia de miócitos; início do infiltrado neutrofílico 

1 – 3 dias 
Zona de enfarte amarelo-

acastanhado 
Necrose de coagulação; perda de núcleos e estriações; 

intenso infiltrado intersticial de neutrófilos 

3 – 7 dias 
Bordo hiperémico, zona central 

ligeiramente amarelada/ pálida 

Início da desintegração das miofibras com neutrófilos 

mortos; início da fagocitose das células mortas por 
macrófagos nas margens do enfarte 

7 – 10 dias 

Zona central no máximo de 

palidez-amarelado com 
margens deprimidas 

avermelhadas 

Fagocitose bem desenvolvida de células mortas; tecido de 
granulação nas margens do enfarte 

10 – 14 dias 
Bordo da zona de enfarte 

deprimido, vermelho-

acinzentado 

Tecido de granulação bem estabelecido com novas células 

e deposição de colagénio 

2 – 8 semanas 

Cicatriz branco - acinzentada, 

progressivamente dos bordos 
até ao centro 

Aumento da deposição de colagénio com diminuição de 

celularidade 

>2 meses Cicatriz completa Cicatriz de colagénio denso 

 

 

3.7. Análise Estatística 
Para a análise da amostra foram utilizadas as estatísticas descritivas, nomeadamente 

média, mediana, desvio padrão e frequências. 

Para comparar as médias das idades entre o género recorreu-se ao teste t-Student. A 

distribuição das idades em ambos os sexos foi considerada normal com coeficientes de 

assimetria e achatamento próximos de ]-0,5; +0,5[. (57) 
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Para comparar as amostras com diferente origem e o respetivo género foi utilizado o 

Fisher’s Exact Test. 

A hipótese dos vários marcadores apresentarem diferentes expressões entre os EM e os 

controlos, entre diferentes fases do EM (mais e menos de 3 dias) e entre amostras de 

arquivo mais antigas e recentes, foi avaliada pelo teste não paramétrico de Wilcoxon-

Mann-Whitney. 

Para a análise dos vários marcadores com todas as fases de evolução de EM, as 

hipóteses foram avaliadas com recurso ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

A avaliação da sensibilidade e especificidade dos marcardores em função do diagnóstico 

e de diferentes fases de enfarte, foi executada com recurso a curvas Receiver Operator 

Characteristic (ROC). 

A análise estatística foi efetuada com o software IBM SPSS Statistics for Macbook, v. 27 

(IBM Corpo., Armonk, N.Y., USA), considerando significativo p<0,05. 

 

3.8. Ética 
Este estudo segue os Princípios Éticos da pesquisa médica envolvendo indivíduos 

humanos, assim como a Associação Médica Mundial (Declaração de Helsínquia em 

Junho 1964, última clarificação em Tóquio 2004) e a Lei nº 97/95 de 10 de Maio, Diário 

da República nº 108, nos estudos retrospetivos. 

Foram salvaguardadas todas as questões éticas e legais na elaboração deste trabalho, 

tendo o mesmo sido, em fase de projeto, aprovado pelo Concelho de Ética da Delegação 

do Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. 
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4. Resultados 

 

4.1. Caracterização da amostra por género e idade 
 

Foram estudados um total de 50 casos, 7 (14%) casos de controlo e 43 (86%) casos 

diagnosticados com EM. 

Do total dos casos controlo (n=7 / 100%), 4 (57,1%) eram de indivíduos do género 

masculino e 3 (42,9%) de indivíduos do género feminino.  

Do total de casos de EM (n=43 / 100%), 28 (65,1%) foram diagnosticados em indivíduos 

do género masculino e 15 (34,9%) do género feminino. 

Não se identificaram diferenças estatisticamente significativas quanto à distribuição por 

género entre os grupos controlo e de EM (x2=0,166; p=0,495). 

A média de idades das amostras controlo é de 73,86 (±10,09) anos, sendo a mediana de 

78,00 anos. As idades variam no grupo controlo entre 58 e 83 anos. A média de idades 

no grupo de amostras de EM é 66,18 anos (±11,85), a mediana é 67,80 anos.  As idades 

variam entre 42 anos e 90 anos no grupo dos EM. Não se identificam diferenças 

estatisticamente significativas entre a média de idades da amostra em estudo e a 

amostra usada como controlo (t=1,616; p=0,114). 

Quando se comparam as idades de acordo com a distribuição por géneros, verifica-se 

que a média de idades é significativamente superior no género feminino em relação ao 

género masculino. A média de idades no género masculino é 63,19 anos (±11,73) e no 

género feminino é 71,71 anos (±10,28). A diferença da média de idades é 

estatisticamente significativa entre os géneros ( t(38) = 2,283; p = 0,014). 

As amostras foram classificadas em grupo de amostras de arquivo antigo (mais de 30 

anos de arquivo) (IAP-PM-PM /MAP) e amostras recentes (INMLCF). Nas amostras de 

arquivo antigo (n=19), 12 (63,2%) pertencem ao género masculino e 7 (36,8%) pertencem 

ao género feminino, sendo que no grupo de amostras recentes (n=24), 16 (66,7%) 

pertencem ao género masculino e 8 (33,3%) pertencem ao género feminino. Não se 

identificaram diferenças estatisticamente significativas entre os géneros comparando 

estes dois grupos (Fisher Exact Test = 0,057; p = 0,531). 

Não se identificaram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de amostras 

de arquivo antigo e o grupo de amostras mais recente, quanto à distribuição por idades 

(U = 221,000; p = 0,436). No grupo de amostras antigo, as idades variam entre 45 e 81 
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anos, com média de 67,81 anos e mediana de 68,50 anos e no grupo de amostras 

recente as idades variam entre 42 e 90, com média de 65,08 e mediana de 65,00 anos. 

 

4.2. Caracterização / distribuição da amostra de acordo com as fases de EM 
 

As 43 amostras foram avaliadas histopatologicamente, por HE, e foram classificadas 

quanto à fase de evolução do EM. 

Dos 43 EM, 4 (9,3%) correspondem a EM com 30 minutos a 4 horas, 3 (7%) a EM com 4 

horas a 12 horas, 15 (34,9%) EM com 12 a 24 horas, 10 (23.3%) EM com 1 a 3 dias, 2 

(4,7%) EM com 3 a 7 dias, 3 (7,0%) EM com 7 a 10 dias, 2 (4,7%) EM com 10 a 14 dias e 

3 (9,3%) correspondem a EM com 2 a 8 semanas. Figura 9 

Não se identificam diferenças estatisticamente significativas no tempo de evolução 

aquando do diagnóstico entre os dois grupos (x2= 9,480; p=0,220). 

 

 

Figura 9 – Distribuição gráfica da amostra de acordo com os grupos de arquivo (antigo e recente). 

 

Agrupando as fases de enfarte em 1 a 3 dias e mais de 3 dias, também não se 

identificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de enfartes de 

arquivo antigo e recente (Fisher Exact Test = 0,643, p = 0,495), Figura 10, o mesmo 

tendo sido verificado com as balizas temporais de 1 a 3 dias, de 3 a 7 dias e mais de 7 

dias (x2 = 3,592, p = 0,156) Figura 11. 
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Figura 10 – Distribuição gráfica da amostra agrupada em duas fases de evolução de EM. 

 

 

 

Figura 11 – Distribuição gráfica da amostra agrupada em três fases de evolução de EM. 
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Analisando a distribuição dos EM de acordo com o tempo de evolução e tendo em 

consideração o género, não se identificaram diferenças estatisticamente significativas 

quer quando considerando todas as fases de EM (x2 = 5,727; p = 0,626) quer 

considerando os agrupamentos de tempo e evolução de EM de 1 a 3 dias ou superior a 3 

dias (Fisher Exact Test = 0,377; p = 0,719). A distribuição dos casos de EM de acordo 

com o tempo de evolução tendo em consideração o género encontra-se detalhada na 

Figura 12 e Figura 13. 

 

Figura 12 – Distribuição dos casos de EM de acordo com o tempo de evolução (<3 dias, 3-7 dias, <=7 dias) 

tendo em consideração o género. 

 

Figura 13 – Distribuição dos casos de EM de acordo com o tempo de evolução (<3 dias e >=3 dias) tendo em 
consideração o género. 
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4.3. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos – comparação entre grupo 

controlo e grupo de EM 
 

A expressão imuno-histoquímica de CD15 (U = 289,0; p <0,001; N = 50), Figura 15, da 

fração do complemento C9 (U = 284,50; p <0,001; N = 50), Figura 16, da fração do 

complemento C5b9 (U = 237,0; p = 0,014; N = 50), Figura 17, e de Fibronectina (U = 

288,50; p <0,001; N = 50), Figura 18, é significativamente superior no grupo dos EM 

comparado com o grupo controlo. Destaca-se o CD15 e C9 que à exceção de outliers, 

apresenta todos os resultados no grupo controlo negativos. A expressão imuno-

histoquímica dos marcadores CD15, C9, C5b-9 e Fibronectina pode ser observada na 

Figura 14. 

 

Figura 14 – Imunomarcação em casos de EM. A - Expressão intensa de CD15, 3+, 100%. B – Expressão 
intensa de C9, 3+, 90%. C - Expressão de C5b9 intensa,  3+, 75%. D - Expressão de Fibronectina intensa, 

3+, 90%. Amp. 200x 

 

A 

C D 

B 
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Figura 15 – Tradução gráfica da expressão imuno-histoquímica de CD15 entre grupo controlo e EM. 

 

 

Figura 16 – Tradução gráfica da expressão imuno-histoquímica de C9 entre grupo controlo e EM. 

 

 

Figura 17 – Tradução gráfica da expressão imuno-histoquímica de C5b-9 entre grupo controlo e EM. 
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Figura 18 – Tradução gráfica da expressão imuno-histoquímica de Fibronectina entre o grupo controlo e EM. 

 

A expressão de IL-15 e Gal-3 não apresenta uma diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos de EM e controlo (U = 172,000; p = 0,354) (U = 195,500; p = 0,169). 

Figura 19 

 

 
Figura 19 – Imunomarcação dos marcadores IL-15 e Gal-3. A - Expressão intensa de IL-15, 3 + em 50%. B - 
Expressão multifocal de Gal-3, 2+ em 50%. Amp. 200x. 

 

4.4. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos – comparação entre 

amostras de arquivo antigo e recentes. 
 

A fração do complemento C5b-9 apresentou uma diferença estatisticamente significativa 

entre as amostras selecionadas do arquivo do IAP-PM-PM / MAP e as amostras mais 

recentes selecionadas no INMLCF (U = 138,000; p = 0,027; N = 43). A expressão de 
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C5b-9 era significativamente mais intensa nas amostras mais recentes. Figura 20 e 

Figura 21 

 

Figura 20 – Tradução gráfica da expressão de C5b-9 entre amostra de arquivo mais recente e antiga. 

 

 

 
Figura 21 – Imunomarcação de C5b-9. A - Expressão intensa, 3+, amostra recente. B - Ausência de 
expressão, amostra de arquivo. Amp. 200x 

 

Relativamente aos marcadores CD15 (U = 202,500; p = 0,531; N = 43), Figura 22, IL-15 

(U = 251,000; p = 0,507; N = 43), Figura 23, Fibronectina (U = 147,000; p = 0,077; N = 

43), Figura 24, Gal-3 (U = 268,500; p = 0,178; N = 43), Figura 25, e C9 (U = 214,500; p = 

0,739; N = 43), Figura 26, não se identificaram diferenças estatisticamente significativas 

de expressão entre as amostras provenientes do arquivo mais antigas e as amostras 

mais recentes, assim a imunomarcação não mostrou diferenças em amostras com 

diferentes anos / idades de arquivo.  

 

A B
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Figura 22 – Tradução gráfica da expressão de CD15 entre amostra de arquivo mais recente e antiga. 

 

 

Figura 23 – Tradução gráfica da expressão de IL-15 entre amostra de arquivo mais recente e antiga. 

 

 

Figura 24 – Tradução gráfica da expressão de Fibronectina entre amostra de arquivo mais recente e antiga. 
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Figura 25 – Tradução gráfica da expressão de Gal-3 entre amostra de arquivo mais recente e antiga. 

 

 

Figura 26 – Tradução gráfica da expressão de C9 entre amostra de arquivo mais recente e antiga. 

 

4.5. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos – comparação entre as 

fases de EM 
A expressão dos diferentes marcadores estudados não mostrou diferenças 

estatisticamente significativas nos marcadores IL-15 (Kruskal H(2) 9,062; p = 0,248; N = 

43), Fibronectina (Kruskal H(2) 13,592; p = 0,059; N = 43), Gal-3 (Kruskal H(2) 11,187; p 

= 0,131; N = 43) e C5b-9 (Kruskal H(2) 10,634; p = 0,155; N = 43), quando considerando 

todas as fases de evolução dos EM. Os marcadores CD15 (Kruskal H(2) 29,361; 

p<0,001; N = 43) e C9 (Kruskal H(2) 21,084; p = 0,004; N = 43) apresentaram uma 

diferença estatisticamente significativa quando considerando todas as fases de evolução 

dos EM. Figura 27 e Figura 28 
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A expressão global de CD15 vai aumentando desde a primeira fase até ao intervalo 24 

horas – 3 dias, diminuindo a expressão nas fases mais avançadas. Para o C9 observou-

se também um aumento da expressão global até atingir um máximo no intervalo entre as 

24h – 3 dias. 

 

Figura 27 – Tradução gráfica da expressão de CD15 ao longo da evolução de EM. 

 

Figura 28 – Tradução gráfica da expressão de C9 ao longo da evolução de EM. 
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Quando se agrupam os enfartes em dois grupos, nomeadamente, EM que ocorrem até 3 

dias e após 3 dias, observa-se expressão global de CD15 (intensidade x % de expressão) 

significativamente superior no grupo de EM até 3 dias comparado com o grupo de mais 

de 3 dias (U = 41,500; p<0,001; N = 43). Figura 29 e Figura 30 

Resultados idênticos foram obtidos para o marcador C9 (U = 42,000; p<0,001; N = 43). 

Figura 31 e Figura 32 

 

 

Figura 29 – Tradução gráfica da expressão de CD15 em EM que ocorrem até 3 dias e após 3 de evolução. 

 

 

 

Figura 30 – Imunomarcação de CD15. A - EM com menos de 3 dias de evolução, expressão intensa, 3+ 
100%. B - EM com mais de 3 dias de evolução, expressão intensa, 3+ 10%. Amp. 200x 

 

 

BA
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Figura 31 – Tradução gráfica da expressão de C9 em EM que ocorrem até 3 dias e após 3 de evolução. 

 

 

 

Figura 32 – Imunomarcação de C9. A - Expressão intensa em EM com menos de 3 dias, 3+, 90%. B - 

Ausência de expressão, EM com mais de 3 dias. Amp. 200x. 

 

 

Relativamente à expressão dos marcadores Fibronectina, Gal-3 e fração do complemento 

C5b-9 não se identificaram diferenças tendo em conta as fases do enfarte mesmo tendo 

em consideração os agrupamentos até 3 dias e mais de 3 dias, apresentando uma 

distribuição semelhante e homogénea ao longo de todas as fases do EM.   

 

 

A B
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4.6. Análise da Sensibilidade dos marcadores 

 

4.6.1. Grupo Controlo e Grupo de EM 

Recorrendo a curvas ROC, estudou-se o desempenho da avaliação imuno-histoquímica 

(intensidade x percentagem) dos marcadores em que se obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo controlo e o grupo dos EM, tendo-se 

determinado para cada teste o ponto de corte ótimo, bem como o valor de sensibilidade e 

especificidade. Os resultados dos testes estão representados na Tabela 4, Figura 33, 

Figura 34, Figura 35 e Figura 36. 

 

Tabela 4 – Avaliação do desempenho dos marcadores, tendo em conta o grupo controlo e EM. 

Marcador Cut off 
Desempenho estimado 

Sensibilidade Especificidade 

CD15 6,50 0,930 1,000 

C9 35,00 0,905 1,000 

C5b9 12,50 0,767 0,714 

Fibronectina 50 0,952 1,000 

 

 

Figura 33 - Curva ROC do marcador CD15. 
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Figura 34 - Curva ROC do marcador C9. 

 

 

 

 

Figura 35 - Curva ROC do marcador Fibronectina. 
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Figura 36 - Curva ROC do marcador C5b9. 

 

 

4.6.2. EM até 3 dias e após 3 dias 

Para os marcadores em que se obtiveram diferenças estatisticamente significativas entre 

EM até 3 dias e mais de 3 dias, foram determinados os cut offs acima dos quais o 

marcador indica probabilidade de estarmos perante um enfarte recente e abaixo dos 

quais indica maior probabilidade de estarmos perante um enfarte com mais de 3 dias - 

Tabela 5, Figura 37 e Figura 38. 

 

Tabela 5 – Avaliação do desempenho dos marcadores, tendo em conta duas fases de evolução de EM, até 3 

dias e após 3 dias. 

Marcador Cut off 
Desempenho estimado 

Sensibilidade Especificidade 

CD15 105 0,875 0,818 

C9 85 0,875 0,600 
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Figura 37 – Curva ROC para CD15 entre as fases de EM. 

 

 

 

 

Figura 38 – Curva ROC para C9 entre as fases de EM. 
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5. Discussão 
 

O presente trabalho apresenta um estudo investigacional em EM comparando a 

expressão de vários marcadores imunohistoquímicos (CD15, IL-15, C9, C5b-9, 

fibronectina e Gal-3) em amostras de EM tendo em consideração a fase de evolução de 

diagnóstico e estabelecendo também comparação entre os resultados obtidos em 

amostras de arquivo antigas e amostras mais recentes. 

A primeira abordagem permitiu identificar e pôr em evidência a utilidade da aplicação de 

marcadores com objetivo de diagnóstico especialmente em casos mais desafiantes, por 

questões de amostragem, pela presença de lesões de autólise ou de outros artefactos 

que possam dificultar a interpretação dos achados histopatológicos.  

A segunda abordagem revestiu-se de grande importância no sentido de validar o uso dos 

marcadores em amostras de arquivo mais antigas. Este aspeto pode ser relevante em 

estudos à posteriori e em investigação, nomeadamente em serviços que possuem 

arquivos de tecidos com muitos anos. Arquivos antigos e museológicos podem constituir 

uma importante fonte de informação e material biológico, contribuindo para o incremento 

do conhecimento científico atual. Este aspeto apresenta grande relevância no IAP-PM da 

FMUC onde está sediado o MAP. 

Para que exista confiança na aplicação e interpretação de resultados de técnicas de 

imuno-histoquímica em amostras com muitos anos de arquivo e cujas condições quer de 

armazenamento, fixação ou processamento dos tecidos não sejam conhecidas ou 

controladas, urge a realização de estudos comparativos entre amostras recentes com 

condições controladas e menor período de tempo de arquivo, e amostras mais antigas.  

As DCV e nomeadamente o EM constituem das principais causas de morte. (8,11) O 

diagnóstico dos EM nem sempre é atempado, sendo por vezes realizado apenas post-

mortem. (17) Este diagnóstico é baseado frequentemente no estudo histopatológico. O 

diagnóstico anatomo-patológico nem sempre é fácil, e quer a avaliação macroscópica 

como a microscópia podem impor desafios sobretudo em fases iniciais. Alguns autores 

conscientes destas dificuldades têm proposto o recurso a técnicas complementares de 

diagnóstico, como as técnicas de imuno-histoquímica. (23,33) Estas premissas justificam 

a avaliação de marcadores imunohistoquímicos em EM acrescendo a necessidade de 

validação da sua aplicação em amostras de arquivo antigo.  

A seleção de anticorpos a estudar teve em consideração os agentes envolvidos na 

etiopatogenia do EM, relacionados com a necrose e isquemia, recrutamento de células 

inflamatórias e processos de remodelação ou cicatrização celular. Alguns destes eventos 
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são identificados em diferentes fases de evolução do EM, aspeto também tido em 

consideração, aquando da seleção dos marcadores. 

O CD15, trissacarídeo expresso na superfície de células, incluindo os granulócitos, é 

conhecido na infiltração tecidular por granulócitos caracterizada no EM, com maior 

preponderância das 12 horas ao 3º dia, sendo que após este período, ocorre a morte de 

neutrófilos e sua consequente diminuição. (34,35) 

A IL-15 têm papel na regulação da inflamação, sendo expressa em células 

polimorfonucleares e também em células mononucleadas. Parece ter um papel nas fases 

do EM em que há maior recrutamento de células inflamatórias, mas também na transição 

para fases em que há tentativa de reparação de tecidos com a formação de tecido de 

granulação. (49,50) 

A ativação do sistema complemento, no contexto do EM, está associada a lesão da 

membrana celular, cuja rotura induz o processo de necrose dos tecidos. A ativação deste 

ocorre nas primeiras horas do EM, nas quais não é ainda identificável inflamação. 

(41,42,44) O extravasamento dos constituintes celulares por lesão membranar constitui 

um estímulo para o recrutamento de células inflamatórias ao local de lesão. O estímulo 

isquémico é capaz de induzir a morte celular e dos tecidos, com redução da produção de 

energia (ATP) nas mitocôndrias, aumento dos níveis de cálcio a nível intracelular por 

falência da bomba de Na+/K+, aumento dos radicais livres de oxigénio, e indução de um 

metabolismo anaeróbio com aumento de ácido láctico, fosfatos inorgânicos e falência da 

bomba de cálcio. Com a rotura das membranas de organelos celulares há libertação de 

cálcio e ativação de protéases, fosfolipases e endonucleases com consequente 

desintegração celular que desencadeia uma resposta inflamatória. O sistema 

complemento, nomeadamente as frações C9 e C5b-9 avaliadas neste estudo, 

desempenham um papel na disrupção das membranas, consequentemente na necrose e 

indução de resposta inflamatória. (43,46,47,58,59) 

Para avaliação do EM nas fases mais tardias, em que há ativação fibroblástica e 

miofibroblástica, e desenvolvimento de tecido de granulação, foi selecionado o anticorpo 

anti-GAL-3, tendo em conta as funções desempenhadas por esta lecitina no EM, descrita 

na literatura. (38–40) 

A seleção da fibronectina prendeu-se com o facto de ser sintetizada nos cardiomiócitos 

nas primeiras horas após o início da isquemia. A rotura das membranas leva à exposição 

da matriz extracelular, que por sua vez participa na ativação da migração celular com 

recrutamento de células inflamatórias. (48) 
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Tendo em consideração as características destas moléculas e que as mesmas podem ter 

um papel em diferentes fases da patogénese do EM, entendeu-se que seriam bons 

candidatos para avaliar nas amostras de EM deste estudo. 

Relativamente à caracterização da amostra estudada não se identificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo controlo e o grupo dos EM no que concerne 

à distribuição por idades e género. Esta constatação permite afirmar que as amostras são 

comparáveis, ainda que a amostragem em estudo não seja muito extensa. Uma das 

limitações ao estudo é o facto do número de casos controlo ser consideravelmente menor 

que o grupo de interesse. Apesar deste facto, a distribuição por idades e género 

permanece equilibrada validando, apesar das limitações, a amostra controlo.  

A média de idades de diagnóstico de EM no género feminino é significativamente 

superior quando comparado com o género masculino, em concordância com os dados da 

literatura. Está descrita uma idade superior aquando do diagnóstico do primeiro EAM no 

género feminino, com uma média de idades de 71,8 anos, em comparação com a média 

de idade do género masculino de 65 anos. (60,61) 

A diferença da média de idades entre os géneros pode dever-se ao papel protetor dos 

estrogénios em circulação no endotélio vascular. Estudos prévios sugerem que os 

estrogénios medeiam uma proteção relativa na pré-menopausa contra doenças 

cardiovasculares, em comparação com indivíduos do género masculino com a mesma 

idade. (60,62)  A literatura científica consultada sugere a hipótese da proteção hormonal 

como demonstrado pela observação do aumento significativo de EM no género feminino 

no período pós-menopausa, contudo é difícil dissociar o efeito da idade e menopausa. Os 

mecanismos através dos quais o estrogénio influencia o risco de DCV e EM ainda não 

são completamente compreendidos. Alguns estudos demonstraram que a diminuição de 

estrogénio durante a menopausa aumenta a disfunção endotelial e a deposição de lípidos 

na parede vascular, o que pode precipitar o desenvolvimento de aterosclerose. (60,62)  

No entanto, apesar dos efeitos cardio-protetores do estrogénio endógeno, os estudos 

indicam que a utilização de terapia com recurso a estrogénio como prevenção primária de 

DCV no género feminino pós-menopausa não tem demonstrado benefícios significativos. 

(26) 

Os dados analisados indicam ainda que a patologia coronária permanece 

subdiagnosticada e subtratada no género feminino, dado que desde 1984 a taxa anual de 

mortalidade por DCV permanece superior no género feminino, apesar da prevalência da 

patologia ser superior no género masculino. (60) 
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Neste estudo analisou-se a distribuição etária e por género nos grupos de amostras mais 

antigas e recentes e verificou-se que não existem diferenças significativas entre ambas 

as variáveis. No que concerne à distribuição etária, os resultados sugerem que o perfil de 

incidência do EM não parece ter mudado ao longo dos anos, dado que ambas as 

amostragens foram selecionadas de forma aleatória e apresentaram um padrão de 

distribuição de idades sobreponível. Este aspeto pode indicar que as estratégias de 

prevenção e diagnóstico precoce, ou de tratamento e seguimento de doentes com risco 

de desenvolvimento de DCV poderão não estar a ser eficazes no atraso ou evicção 

significativa do aparecimento de aterosclerose ou outros relacionados com risco 

aumentado de DCV. (63,64) Nos últimos 40 anos a estratégia de prevenção utilizada 

parece não estar a ter os resultados esperados, ou por não estar a ser corretamente 

aplicada, supervisionada ou simplesmente por não estar a ser aceite pela população-

alvo. Este achado deverá estimular a discussão acerca do efeito das medidas e 

estratégias de prevenção implementados na comunidade, assim como uma reformulação 

das mesmas. A prevenção parece ser a melhor opção para evitar elevadas taxas de 

morbimortalidade por EM, ou pelo menos, para aumentar a média de idades com EM. 

(65–67) 

Concluímos assim que as amostras de arquivo mais antigas e mais recentes são 

sobreponíveis e representativas da população com DCV. Os resultados são passíveis de 

discussão, independentemente da distribuição etária e por género. (68–70) 

No que diz respeito às amostras de EM estudadas, a análise histológica identificou a 

maioria dos enfartes em fases de evolução iniciais, nomeadamente, entre as primeiras 12 

e 24 horas. Estes resultados estão em linha de conta com o observado e registado 

clinicamente, em que a maioria dos doentes recorre à ajuda médica precocemente. (71) 

Por outro lado, o segundo grupo mais prevalente foi o dos EM com um intervalo de 

evolução de 1 a 3 dias, o que pode indicar que, uma parte da população com EM recorre 

mais tardiamente aos cuidados de saúde, ou que recorrendo atempadamente pode não 

ter tido acesso rápido ao diagnóstico e tratamentos adequados, ou podendo também 

corresponder a casos de doentes que tenham recorrido aos cuidados de saúde 

atempadamente, mas tendo vindo a falecer apenas após algum tempo de evolução da 

doença, em resultado de complicações ou mesmo da progressão do próprio enfarte. 

(71,72) 

A literacia em saúde, a identificação de sinais e sintomas prodrómicos relevantes, a 

sensibilização quanto à necessidade de procura de cuidados de saúde médicos 

imediatos, assim como a disponibilização de vias dedicadas de acesso rápido aos 

cuidados de saúde para eventos cardíacos súbitos e programas de rastreio nacionais de 
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patologias assintomáticas na comunidade, podem ter um papel na prevenção e 

diagnóstico cada vez mais precoce do EM, com consequente diminuição de risco de 

mortalidade e de complicações. (21,66,73,74) 

Não se identificaram diferenças estatisticamente significativas na distribuição das fases 

de diagnóstico dos EM quando comparando o grupo de amostras mais antigo com o 

grupo de amostras mais recente, independentemente da forma como foram definidos os 

intervalos de tempo para cada fase de EM. O mesmo se verificou na distribuição das 

fases de enfarte entre os grupos de EM diagnosticados no arquivo mais antigo e os mais 

recentes tendo em consideração o género. Assim, uma vez mais, os dois grupos 

demonstraram homogeneidade, permitindo a discussão e validação dos resultados dos 

marcadores independentemente da distribuição etária e por géneros.  

Quando analisada a expressão dos marcadores imunohistoquímicos observou-se que a 

expressão de fibronectina, CD15, C9 e C5b-9 foi significativamente superior no grupo dos 

EM comparativamente com o grupo controlo. Para além disso, constatou-se que 

excluindo outliers na avaliação de CD15 e C9 no grupo controlo, todos os casos do grupo 

controlo mostraram negatividade para CD15 e C9. À semelhança da literatura científica 

consultada, estes marcadores demonstraram, neste estudo, serem específicos para o EM 

revelando utilidade para o diagnóstico de post-mortem individualmente ou em painéis de 

marcadores imunohistoquímicos aumentando a capacidade diagnóstica dos marcadores. 

(34–36,42,43) 

Tendo em consideração que o CD15 e o C9 mostraram expressão apenas em casos de 

EM podemos considerar, que em casos suspeitos ou inconclusivos de EM, a expressão 

destes marcadores indica que o tecido não é normal e que poderá corresponder a área 

de enfarte. Recorrendo às curvas ROC, podemos ainda afirmar que com uma 

sensibilidade de 0,930 e 0,905, especificidade de 1,000 e 1,000, expressões acima de 

cut-offs 6,50 e 35,00 respetivamente, permitem discriminar entre tecido normal e com 

enfarte, constituindo ferramenta robusta para diagnóstico.  

Não se identificaram diferenças estatisticamente significativas para os marcadores IL-15 

e Gal-3, quando comparados com os casos de controlo sugerindo que estes marcadores 

terão valor limitado no diagnóstico post-mortem de EM, seja em casos de dúvida 

diagnóstica ou por autólise ou artefactos na amostra. A sua utilização não dever ser 

isolada como único marcador, podendo eventualmente ser considerada a sua integração 

em painéis mais alargados dado que não demonstraram especificidade significativa. 

Deste modo, devemos ter em consideração que o número da amostra e nomeadamente 

o pequeno número de casos controlo podem estar a causar algum tipo de viés. Estudos 
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subsequentes com uma amostra maior, especialmente incluindo mais casos de controlo 

são uma opção para tentar ultrapassar esta limitação e validar o valor diagnóstico destes 

marcadores. Na literatura tem sido identificada a expressão de Gal-3 em EM, com papel 

na remodelação dos tecidos e na fibrose, com aumento de expressão em cardiomiócitos 

e em células endoteliais. (38,39,75) O estudo atual identifica expressão de Gal-3 e IL-15 

nos EM como seria expectável, contudo a média de expressão não foi significativamente 

superior à registada no grupo controlo, talvez relacionado com a pequena amostra de 

casos controlo. Apesar de não se terem obtido diferenças estatisticamente significativas 

destes marcadores, a expressão foi superior nos casos de EM, tornando provável que 

uma amostragem superior possa resultar em diferenças estatisticamente significativas.  

Foi comparada a expressão dos marcadores imunohistoquímicos entre os grupos de EM 

do arquivo antigo e o grupo de EM mais recentes. Não se identificaram diferenças 

estatisticamente significativas quanto à expressão de C9, CD15, IL-15 e GAL-3. Podemos 

afirmar que estes marcadores mantêm a capacidade diagnóstica mesmo em amostras de 

arquivo antigo, nas quais podemos desconhecer as condições de preservação, tempo de 

isquemia fria antes da fixação, tipo de agente fixante, condições de processamento e 

reagentes usados bem como as condições de armazenamento. Estes resultados são 

também importantes para o IAP-PM da FMUC, na medida em que integra um MAP, com 

acesso a amostras antigas. Este estudo valida a realização de estudos complementares 

em material arquivado, com valor em estudos científicos tornando um arquivo passivo 

num arquivo do qual se pode obter muita informação atual e rigorosa. Este aspeto tem 

sido explorado por investigadores, incluindo a utilização de material do MAP. (76) 

Grillo F, et al. corroboraram os resultados do estudo, dado que demonstraram que a 

antigenicidade pode ser mantida em material histopatológico com pelo menos 60 anos de 

arquivo. Contudo, também referem uma ligeira deterioração dos antigénios após 15 a 20 

anos de arquivo em progressão gradual, em especial em antigénios que requerem 

recuperação antigénica baseada em calor. (52) 

Vários estudos realizados no passado demonstraram que técnicas moleculares como 

hibridização in situ, e de imuno-histoquimica, apresentam vários problemas provocados 

pelo envelhecimento dos blocos histopatológicos ou secções de tecidos obtidos a partir 

desses blocos e armazenados durante vários anos em lâminas. A causa mais estudada 

de deterioração de antigénios é o armazenamento de amostras fixadas em formol e 

impregnadas em parafina em lâminas de vidro, assim como o tempo desde o corte do 

tecido até à realização da técnica, assume-se que após duas semanas a antigenicidade 

tenda a diminuir. (53,77) Em contraste, poucos estudos testaram a marcação imuno-

histoquímica de marcadores biológicos em blocos de parafina arquivados. Assim, estudos 
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prévios indicaram que a antigenicidade em blocos de parafina armazenados é preservada 

por, pelo menos, várias décadas e no caso de se desencadear a degradação antigénica, 

trata-se de um processo muito lento. As causas de degradação são ainda incertas, no 

entanto, sabe-se que as condições de arquivo e os processos de oxidação estão 

envolvidos. (53) 

A expressão de C5b-9 demonstrou diferenças significativas entre as amostras de arquivo 

recentes e as mais antigas. Observou-se expressão superior no grupo de amostras de 

arquivo mais recente. Esta perda de expressão nos casos mais antigos pode dever-se a 

inúmeros fatores, desde a sua estrutura e estabilidade antigénica até aos fatores 

inerentes à técnica histológica utilizada. Existem várias variantes que podem ou não 

interferir com a qualidade e especificidade do marcador. Neste estudo avaliaram-se 

amostras com mais de 30 e 40 anos de arquivo, época em que a metodologia não era tão 

rigorosa e controlada como é atualmente. Não é possível saber quanto tempo as 

amostras permaneciam em fixação nem qual a concentração do fixador, o formaldeído, 

assim como o tipo de parafina utilizado para impregnar as amostras e todos os restantes 

reagentes e procedimentos executados. (78)  

Para além destes fatores, é importante referir que o arquivo onde as amostras se 

encontravam não tem sistema controlado de temperatura. (45,79) Tendo em 

consideração que o C9 é também uma fração do sistema complemento e que a sua 

expressão não mostrou diferenças, pode-se ainda colocar a hipótese do antigénio C5b-9 

ser mais frágil ou menos estável, quando comparado com os outros antigénios avaliados. 

(80,81) Assim, C5b-9 não parece ter utilidade na avaliação de amostras mais antigas 

quando utilizado isoladamente. Quando se pretender avaliar um determinado marcador 

imunohistoquímico em amostras de arquivo muito antigo ou com marcados artefactos ou 

autólise deve ser feita primeira a validação do anticorpo com testes de ensaio para aferir 

a sua aplicabilidade.  

Relativamente à avaliação da expressão dos marcadores imunohistoquímicos e a fase de 

evolução / diagnóstico dos EM não se identificaram diferenças estatisticamente 

significativas na expressão de IL-15, fibronectina, Gal-3 e C5b-9 considerando as 

diferentes fases de evolução do enfarte. Estes marcadores não apresentam capacidade 

discriminativa entre as fases de enfarte, estão expressos nos EM embora sem utilidade 

para a datação. 

A expressão dos marcadores CD15 e C9 mostram diferenças estatisticamente 

significativas nas diferentes fases de evolução do EM, identificando-se expressão 

crescente desde as primeiras horas até ao 3º dia, momento em que se verifica pico de 
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expressão imuno-histoquímica. Foi determinado neste estudo a elevada especificidade e 

sensibilidade determinadas pela probabilidade de estarmos perante um enfarte que 

ocorreu até 3 dias atrás ou perante um enfarte com 3 ou mais dias de evolução. Estes 

achados indicam que estes dois marcadores estão associados a fase inicial de EM. 

Está documentado na literatura que a primeira semana após o EM se caracteriza pelo 

estado de inflamação. No início da isquemia do miocárdio os neutrófilos são os primeiros 

a serem recrutados, estabelecendo-se assim a sua permeação nos limites da zona de 

enfarte. O grau de acumulação destas células está correlacionado com o tamanho do 

enfarte. (26,82) Os neutrófilos são recrutados pelos detritos celulares e mediadores 

inflamatórios libertados por diferentes células. São os principais protagonistas da 

resposta imune inata. Estas células geram níveis elevados de espécies reativas de 

oxigénio e secretam componentes de grânulos, como mieloperoxidade e proteases. 

Posteriormente desencadeia-se a necrose de coagulação dos miócitos. Este fenómeno 

coincide com o infiltrado intersticial intenso de neutrófilos, pelo que parecem 

desempenhar um papel crucial neste processo, dado que os seus grânulos não só 

contribuem para a lesão isquémica, como para o recrutamento de monócitos e 

macrófagos para o processo de reparação seguinte. A fagocitose das células mortas 

pelos macrófagos, desenvolve-se posteriormente, assim como a infiltração de outras 

células mononucleares (como linfócitos). (23,83) Embora a atividade fagocítica e 

proteínas granulares sejam benéficas quando dirigidas a bactérias, estas mesmas 

características também podem agravar a lesão miocárdica quando dirigidas contra os 

miócitos sobreviventes. (82)  Assim, os macrófagos no miocárdio isquémico exibem 

elevada plasticidade, pois tanto estão envolvidos em processos inflamatórios como em 

processos de reparação. (83)  

Dado que o CD15 é um marcador expresso em granulócitos, é compreensível o aumento 

da sua expressão e intensidade na fase inicial, nomeadamente, nos primeiros 3 dias, pois 

é quando o processo inflamatório está a ocorrer. De forma semelhante, Turillazzi et al., 

observou uma imunorreação progressivamente mais forte para o anticorpo CD15 nas 

áreas onde a marginalização das células inflamatórias circulantes foi detetada. (35) 

A fração do complemento C9 apresentou expressão significativamente superior nos 

cardiomiócitos na fase inicial, até ao 3º dia, quando comparado com fases mais 

avançadas. Estes resultados vão de encontro a estudos anteriores e à literatura atual. 

Rentea et al., demonstraram nos casos com EM mais antigos, entre 14 a 21 dias, uma 

marcação mais fraca e em alguns casos, completamente ausente. (42) Piercecchi-Marti 

et al., demonstraram também que a intensidade da marcação diminui e desaparece após 

15 dias. (42,84) Um outro estudo analisou 26 casos de autópsia com o objetivo de 
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determinar a identificação precoce do EAM utilizando as frações do complemento C4d e 

C9 e concluiu que os miócitos necróticos positivamente marcados surgem aparentemente 

antes do influxo de células inflamatórias, demonstrando assim utilidade no diagnóstico de 

enfarte precoce. (43,44) 

C9 é o último componente na cadeia do CAM. O CAM é concluído quando o C9 se liga 

ao complexo C5b678 de uma célula alvo e forma o produto final C5b-9. Este complexo 

forma um canal trans-membranar na bicamada fosfolipídica criando um canal que permite 

a passagem de iões e pequenas moléculas, que podem entrar na célula por osmose e 

provocar lise. (43,85) A presença de CAM nas células danificadas significa que a fase 

lítica da cascata de reação do complemento está concluída. Em 1996, Doran et al. 

demonstrou com sucesso que o EM pode ser detetado por imuno-histoquímica com 

recurso a C9, referindo que esta técnica é mais vantajosa que a coloração de rotina HE. 

(86) Assim, estes complexos podem ocorrer na superfície da membrana citoplasmática 

das células isquémicas, sugerindo que a imuno-reação com C9 é um método fidedigno 

para determinar a hipoxia miocárdica precoce. (43) 

Assim, conjugando os resultados obtidos neste estudo com os publicados na literatura 

podemos com segurança afirmar que os marcadores CD15 e C9 podem individualmente 

ou em painel ser usados no diagnóstico de EAM, com capacidade para discriminar fases 

de enfarte (até 3 dias ou mais de 3 dias). A especificidade e sensibilidade determinadas 

para cada anticorpo neste estudo são elevadas e será de esperar que o painel dos dois 

anticorpos possua ainda valores de especificidade e sensibilidade mais elevados.  
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6. Conclusão 
 

As características da amostra populacional com diagnóstico de EM em estudos post-

mortem não apresentam diferenças significativas no que diz respeito à idade e género, 

comparando os casos mais recentes com os de arquivo (com mais de 40 anos). Isto 

poderá indicar que as características clinico-patológicas e que a fisiopatologia do EM não 

sofreu alterações significativas nas últimas décadas, e que talvez os esforços na 

prevenção e diagnóstico não tenham ainda modificado a patobiologia da doença. 

A idade média de diagnóstico de EM é superior no género feminino, o que provavelmente 

é reflexo de diferenças fisiológicas e hormonais. 

Este estudo demonstrou ser possível aplicar técnicas de imuno-histoquímica com 

eficácia, em blocos histológicos parafinados com mais de 40 anos de arquivo. Todos os 

anticorpos estudados, com exceção do C5b-9, demonstraram utilidade no diagnóstico de 

EM quer em amostras com mais de 40 anos quer em amostras recentes. 

Os anticorpos CD15, C9, C5b-9 e fibronectina demonstram maior expressão em casos de 

EM quando comparados com o grupo controlo, demonstrando utilidade com potencial no 

diagnóstico de EM, sobretudo em casos inconclusivos, com artefactos ou autólise, 

podendo ser usados individualmente ou preferencialmente em painéis. 

Os anticorpos CD15 e C9 têm capacidade de diagnóstico de EM com elevada 

especificidade e sensibilidade na datação do EM, permitindo distinção entre EM com até 

3 dias e mais de 3 dias. 

A realização de técnicas de imuno-histoquímica em blocos de arquivo parece não ter um 

prazo de validade, abrindo desta forma, portas para estudos investigacionais 

retrospetivos em material de arquivo e museológico. Torna disponível uma grande 

quantidade de informação preservada museologicamente, permitindo que o contributo do 

MAP não seja apenas didático na formação de profissionais de saúde e da população 

geral, mas também concreto e ativo na investigação e no incremento do conhecimento 

científico atual.   
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