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RESUMO 
 

 Os adenocarcinomas cutâneos são tumores relativamente raros em canídeos, 

estando porém inseridos num grande grupo de neoplasias, com uma expressão bastante 

significativa na patologia veterinária – os tumores epiteliais com diferenciação anexal. 

Alguns autores fundamentam a reduzida incidência dos adenocarcinomas cutâneos no 

seu sub-diagnóstico. Assim sendo, uma caracterização mais precisa poderá ajudar no 

diagnóstico mais exacto e melhor fundamentado destas lesões. 

 Tendo em vista este objectivo, foram analisados 31 tumores malignos com 

diferenciação glandular, em canídeos: 8 tumores malignos das glândulas apócrinas, 6 

tumores malignos das glândulas ceruminosas, 7 carcinomas sebáceos e 10 carcinomas 

das glândulas perianais hepatóides. Na série em estudo, e sempre que possível, foram 

analisados alguns parâmetros clínicos tais como o sexo, a idade e a raça dos animais, 

assim como o tamanho, a localização e a evolução das lesões. Foram utilizados métodos 

histoquímicos e imuno-histoquímicos (citoqueratinas AE1/AE3 e 14, vimentina, p63, 

Ki-67) para a caracterização dos tumores. 

 Através da análise dos resultados obtidos, verificámos que nenhuma raça 

demonstrou propensão para qualquer um dos tipos de tumores estudados. Os animais 

afectados tinham geralmente uma idade avançada, com médias entre os 8 e os 12 anos. 

Notou-se igualmente uma tendência sexual para os machos. A evolução das lesões foi 

por norma favorável, já que em nenhum caso se verificou metastização à distância, 

mesmo quando se observou invasão vascular, e raras foram as recidivas locais das 

lesões. A análise histopatológica dos adenocarcinomas cutâneos permitiu uma 

caracterização mais cuidada dos vários grupos de tumores, tendo-se verificado uma 

tendência para a invasão da epiderme, ulceração, necrose e infiltração inflamatória 

mononuclear. O estudo imuno-histoquímico permitiu reconhecer a CK14, a p63 e a 

calponina como marcadores moleculares úteis no diagnóstico e caracterização destes 

tumores. O índice de proliferação dos carcinomas cutâneos com diferenciação glandular 

foi determinado pelo uso do anticorpo anti-Ki-67, tendo-se revelado uma técnica 

sensível e com perspectivas de poder ser utilizada no estabelecimento do 

comportamento biológico dos adenocarcinomas cutâneos. 
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ABSTRACT 
 

 The cutaneous adenocarcinomas are included in the wide group of the epithelial 

tumours with adnexal differentiation which, although relatively rare in dogs, are of 

importance in veterinary pathology. Some authors suggest that the small incidence of 

the cutaneous adenocarcinomas is due to their non- or misdiagnosis. Therefore, a more 

precise characterization of these tumours will be of help for a better diagnostic of these 

lesions.  

 We analysed 31 malignant tumours with glandular differentiation, in dogs: 8 

apocrine malignant tumours, 6 ceruminous malignant tumours, 7 sebaceous carcinomas 

and 10 hepatoid gland carcinomas. In our study sample, and whenever possible, we 

analysed several clinical parameters, namely the sex, age and breed of the animals, and 

size, position and evolution of the lesions. We also used histochemistry and immuno-

histochemestry (cytokeratins AE1/AE3 and 14, vimentin, p63, calponin and Ki-67) to 

further characterize the tumours under study. 

 Our results showed that the incidence of the studied tumours did not relate to the 

breed, was higher in older animals (8-12 years) and affected males more than females. 

The clinical evolution of the lesions was normally favourable as no distant metastases 

were observed, even when vascular invasion was present. Also, local recurrence was 

rare. Our histopathological analysis revealed that these tumours had a tendency for 

epidermis invasion, ulceration, necrosis and mononuclear inflammatory infiltration. By 

immuno-histochemistry we showed that CK14, p63 and calponin can be used as 

molecular markers for the diagnosis and characterization of the cutaneous 

adenocarcinomas. We determined the proliferation index of the various tumours using a 

specific antibody anti-Ki-67 and showed that this is indeed an accurate technique that 

can be used in future to further characterize the biological behaviour of the cutaneous 

glandular carcinomas.   

 ix





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Em memó ia de meu pai, r

António Miranda Saraiva 

(1944 - 2007) 

 

 xi





AGRADECIMENTOS 
 

À Comissão Organizadora do Mestrado em Medicina e Oncologia Molecular da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, por esta magnífica oportunidade. 

 

À Senhora Professora Doutora Maria dos Anjos Pires, orientadora deste projecto, por 

todo o seu apoio científico. Mais do que ter sido a grande impulsionadora do nosso 

percurso na investigação, foi uma grande amiga, nos bons e nos maus momentos. 

 

À Senhora Professora Doutora Fátima Gärtner, pela sua contribuição e pela 

disponibilidade dispensada. 

 

À Doutora Justina Oliveira pela ajuda imprescindível e pela amizade. 

 

A todas as colegas do Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelos conselhos científicos, ajuda e amizade 

prestados: Professora Doutora Anabela Alves, Professora Doutora Isabel Pires, 

Professora Doutora Fernanda Seixas, Dr.ª Adelina Gama e Dr.ª Maria de Lurdes Pinto.  

 

A todos os elementos do mesmo laboratório, D. Lígia Bento, D. Ana Plácido e D. 

Glória Milagres, pelo apoio técnico e amizade. 

 

A todos os elementos do Laboratório de Anatomia Patológica do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, pela disponibilidade e apoio técnico. Agradecemos também 

ao colega Dr. Rui Oliveira, pela disponibilidade e amizade demonstradas. 

 

À nossa família, especialmente aos meus pais, Manuela e António, pelo seu apoio, e às 

minhas irmãs, Susana e Margarida, pela ajuda e pelo carinho que sempre nos 

dispensaram. 

 

Aos nossos amigos pelo apoio constante. 

 

Ao Rui, por ser muito mais do que as palavras podem expressar. 
 

 xiii





ÍNDICE  
 

Resumo................................................................................................................................. 

Abstract................................................................................................................................. 

Índice..................................................................................................................................... 

Índice de Figuras................................................................................................................... 

Índice de Quadros................................................................................................................. 

Lista de Siglas, Abreviaturas e Acrónimos........................................................................... 

Introdução............................................................................................................................. 

Objectivos............................................................................................................................. 

Materiais e Métodos.............................................................................................................. 

          Material....................................................................................................................... 

          Métodos....................................................................................................................... 

               Avaliação Clínica................................................................................................... 

               Avaliação Histopatológica..................................................................................... 

               Estudo Imuno-histoquímico................................................................................... 

               Avaliação dos resultados........................................................................................ 

Resultados............................................................................................................................. 

          Avaliação Clínica........................................................................................................ 

          Avaliação Histopatológica.......................................................................................... 

          Estudo Imuno-histoquímico........................................................................................ 

Discussão.............................................................................................................................. 

Conclusões............................................................................................................................ 

TUNEL................................................................................................................................. 

Referências Bibliográficas.................................................................................................... 

vii 

ix 

xv 

xvii 

xix 

xxi 

1 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

19 

20 

20 

25 

34 

65 

79 

81 

87 
 

 xv





ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: Distribuição dos adenocarcinomas cutâneos em estudo por sexo......................... 

Figura 2: Distribuição dos adenocarcinomas cutâneos em estudo por média de idades...... 

Figura 3: Tumor maligno das glândulas apócrinas – aspecto macroscópico....................... 

Figura 4: Tumor maligno das glândulas sebáceas – aspecto macroscópico......................... 

Figura 5: Carcinoma apócrino (HE)..................................................................................... 

Figura 6: Carcinoma apócrino complexo (HE).................................................................... 

Figura 7: Carcinoma ceruminoso (HE)................................................................................  

Figura 8: Carcinoma ceruminoso complexo (HE)................................................................ 

Figura 9: Carcinoma ceruminoso misto (HE)....................................................................... 

Figura 10: Carcinoma sebáceo (HE).................................................................................... 

Figura 11: Carcinoma hepatóide (HE).................................................................................. 

Figura 12: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma apócrino....................................... 

Figura 13: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma apócrino complexo....................... 

Figura 14: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma ceruminoso................................... 

Figura 15: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma ceruminoso complexo.................. 

Figura 16: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma ceruminoso misto......................... 

Figura 17: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma sebáceo......................................... 

Figura 18: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma hepatóide...................................... 

Figura 19: Expressão da vimentina num carcinoma apócrino..............................................  

Figura 20: Expressão da vimentina num carcinoma apócrino complexo............................. 

Figura 21: Expressão da vimentina num carcinoma ceruminoso.........................................  

Figura 22: Expressão da vimentina num carcinoma ceruminoso complexo........................  

Figura 23: Expressão da vimentina num carcinoma ceruminoso misto...............................  

Figura 24: Expressão da vimentina num carcinoma sebáceo............................................... 

Figura 25: Expressão da vimentina num carcinoma hepatóide............................................ 

Figura 26: Expressão da CK14 num carcinoma apócrino.................................................... 

Figura 27: Expressão da CK14 num carcinoma apócrino complexo................................... 

Figura 28: Expressão da CK14 num carcinoma ceruminoso............................................... 

Figura 29: Expressão da CK14 num carcinoma ceruminoso complexo............................... 

Figura 30: Expressão da CK14 num carcinoma ceruminoso misto...................................... 

Figura 31: Expressão da CK14 num carcinoma sebáceo..................................................... 

Figura 32: Expressão da CK14 num carcinoma hepatóide................................................... 

Figura 33: Expressão da p63 num carcinoma apócrino........................................................ 

Figura 34: Expressão da p63 num carcinoma apócrino complexo.......................................  

23 

23 

24 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

36 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

41 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

47 

47 

48 

48 

49 

49 

50 

52 

53 

 xvii



Figura 35: Expressão da p63 num carcinoma ceruminoso...................................................  

Figura 36: Expressão da p63 num carcinoma ceruminoso complexo..................................  

Figura 37: Expressão da p63 num carcinoma ceruminoso misto.........................................  

Figura 38: Expressão da p63 num carcinoma sebáceo......................................................... 

Figura 39: Expressão da p63 num carcinoma hepatóide...................................................... 

Figura 40: Expressão da calponina em miofibroblastos do estroma.................................... 

Figura 41: Expressão da calponina num carcinoma apócrino.............................................. 

Figura 42: Expressão da calponina num carcinoma apócrino complexo.............................  

Figura 43: Expressão da calponina num carcinoma ceruminoso......................................... 

Figura 44: Expressão da calponina num carcinoma ceruminoso complexo......................... 

Figura 45: Expressão da calponina num carcinoma ceruminoso misto................................ 

Figura 46: Expressão do Ki-67 num carcinoma apócrino.................................................... 

Figura 47: Expressão do Ki-67 num carcinoma apócrino complexo................................... 

Figura 48: Expressão do Ki-67 num carcinoma ceruminoso............................................... 

Figura 49: Expressão do Ki-67 num carcinoma ceruminoso complexo............................... 

Figura 50: Expressão do Ki-67 num carcinoma ceruminoso misto......................................  

Figura 51: Expressão do Ki-67 num carcinoma sebáceo.....................................................  

Figura 52: Expressão do Ki-67 num carcinoma hepatóide................................................... 

Figura 53: Evidenciação da apoptose pela técnica de TUNEL num carcinoma apócrino.... 

 

53 

54 

54 

55 

55 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

84 

 

 

 

 xviii



ÍNDICE DE QUADROS 
 

Quadro 1: Características histológicas dos adenocarcinomas cutâneos estudados.............. 

Quadro 2: Anticorpos utilizados...........................................................................................  

Quadro 3: Avaliação semiquantitativa da imunorreactividade das células tumorais para 

as citoqueratinas, vimentina, calponina e p63...................................................................... 

Quadro 4: Parâmetros histológicos observados em cada grupo de tumores estudados e na 

totalidade da amostra............................................................................................................ 

Quadro 5: Parâmetros histológicos observados nos subgrupos de tumores apócrinos e 

ceruminosos.......................................................................................................................... 

Quadro 6: Índices mitóticos observados em cada grupo de tumores estudados e na 

totalidade da amostra............................................................................................................ 

Quadro 7: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticorpo anti-CK 

AE1/AE3.............................................................................................................................. 

Quadro 8: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticorpo anti-

vimentina.............................................................................................................................. 

Quadro 9: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticorpo anti-

CK14..................................................................................................................................... 

Quadro 10: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticocorpo anti-

p63........................................................................................................................................ 

Quadro 11: Imunorreactividade dos tumores malignos com diferenciação apócrina e 

ceruminosa para o anticocorpo anti-calponina..................................................................... 

Quadro 12: Índices proliferativos obtidos pela avaliação da imunorreactividade ao 

anticorpo anti-Ki-67............................................................................................................. 

Quadro 13: Soluções de trabalho e metodologia para a execução da técnica de TUNEL.... 

15 

17 

 

19 

 

25 

 

26 

 

26 

 

34 

 

40 

 

45 

 

51 

 

56 

 

61 

85 

 

 

 

 

 xix





LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS 
 
ADN - Ácido dexosirribonucleico. 

B - Células basais.  

CA - Carcinomas apócrinos.  

CAC - Carcinomas apócrinos complexos. 

CC - Carcinomas ceruminosos. 

CCC - Carcinomas ceruminosos complexos.  

CCM - Carcinomas ceruminosos mistos. 

CH - Carcinomas hepatóides. 

CK - Citoqueratina. 

CM - Células epiteliais maduras. 

CO - Condrócitos.  

CS - Carcinomas sebáceos. 

CES - Células epiteliais secretoras. 

DAB - Tertrahidrocloreto de 3’3 diaminobenzidina. 

FasL - Fas ligando 

HE - Coloração de hematoxilina-eosina. 

LHAP-UTAD - Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

MEP - Células mioepiteliais em proliferação.  

MER - Células mioepiteliais em repouso.  

µm - Micrómetros. 

n - Número de observações. 

OMS - Organização Mundial de Saúde. 

OS - Osteoblastos.  

PBS - Tampão fosfato salino.  

S - Sebócitos maduros.  

SRD - Sem raça definida. 

TMA - Tumores malignos das glândulas apócrinas.  

TMC - Tumores malignos das glândulas ceruminosas. 

TMH - Tumores malignos das glândulas hepatóides. 

TMS - Tumores malignos das glândulas sebáceas. 

TNF - Tumour necrosis factor (factor de necrose tumoral). 

TUNEL - TdT-mediated dUTP nick end labeling. 

 xxi





INTRODUÇÃO 
 

A pele é o maior e mais visível órgão do corpo, constituindo a barreira 

anatómica e fisiológica entre o animal e o ambiente. Providencia protecção contra danos 

físicos, químicos e microbiológicos, e os seus componentes sensoriais percepcionam o 

frio, o calor, a dor, o prurido, o toque e a pressão. Adicionalmente, a pele é sinérgica 

com os sistemas de órgãos internos, reflectindo processos patológicos que são primários 

noutros órgãos ou partilhados com outros tecidos. A pele não é apenas um órgão com os 

seus próprios padrões de reacção, é também um espelho que reflecte o interior do 

organismo, e ao mesmo tempo o Mundo caprichoso ao qual está exposta (Scott et al., 

2001).  

 

Os tumores de origem epitelial são muito comuns, particularmente no cão e no 

gato. Juntamente com os seus análogos mesenquimatosos, constituem os tumores mais 

frequentemente diagnosticados nos animais domésticos (Pulley e Stannard, 1990; Goldschmidt 

et al., 1998; Scott et al., 2001; Goldschmidt et al., 2002). Este facto seria de esperar, já que as 

lesões e massas com localização na pele são facilmente visualizadas pelos proprietários 

dos animais e chamadas à atenção do médico veterinário; assim, são vulgarmente 

excisadas e submetidas a avaliação histopatológica (Goldschmidt et al., 2002). Por outro 

lado, a pele e o tecido subcutâneo são constituídos por uma grande variedade de células 

capazes de sofrer transformação neoplásica; mais ainda, a pele está exposta não só a 

factores internos e genéticos envolvidos na transformação tumoral, mas também a 

muitos factores externos, como agentes infecciosos, exposição à radiação solar, irritação 

crónica, e poluentes ambientais que podem iniciar ou promover o desenvolvimento de 

tumores (Pulley e Stannard, 1990).  

 

Os tumores da pele recapitulam o normal desenvolvimento da pele e das suas 
estruturas anexas, sendo importante conhecer a sua embriogénese e características 
morfológicas, estruturais e funcionais para compreender a nomenclatura dos mesmos 
tumores (Goldschmidt et al., 1998).  

 

A pele é um órgão multicelular complexo, no qual a endoderme, a crista neural e 

a ectoderme contribuem para formar uma unidade tridimensional, numa forma temporal 
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e espacial definidas. A morfogénese da pele envolve a acção coordenada de múltiplos 

genes que codificam informação crítica para o normal desenvolvimento embrionário, 

desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento dos anexos cutâneos, 

sistema pigmentar e epitélios estratificados (Scott et al., 2001). 

A epiderme deriva da ectoderme e é a partir de uma camada simples de células 

primitivas deste folheto embrionário que se diferencia, tornando-se uma estrutura 

estratificada, que no adulto é constituída por quatro camadas distintas de células: o 

estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granular e o estrato córneo. A derme deriva 

da mesoderme embrionária. O desenvolvimento dos anexos é o resultado de uma íntima 

interacção entre as células basais e as células mesenquimatosas. Estas formam discretos 

agregados sob células basais especializadas. Estas células são então induzidas a 

descender na derme, na direcção das células mesenquimatosas em migração. 

Eventualmente, forma-se um longo cordão de células epiteliais com agregados de 

células mesenquimatosas na base e duas bolsas na porção superficial do cordão 

invaginante de células epiteliais. As células epiteliais destas duas bolsas crescem em 

direcção à derme envolvente, dando origem às glândulas apócrinas e sebáceas. As 

porções craniais destas invaginações originam os ductos destas glândulas (Goldschmidt et 

al., 1998).  

 

No animal adulto, a pele consiste na epiderme e estruturas anexas associadas: o 
pêlo, as glândulas sebáceas e as sebáceas modificadas, as glândulas apócrinas e as 
apócrinas modificadas e as glândulas écrinas. Todas estas estruturas são suportadas pela 
derme e pelo panículo adiposo (Goldschmidt et al., 2002). 

 

As glândulas sudoríparas foram tradicionalmente divididas em glândulas 

apócrinas e glândulas écrinas, com base no tipo de secreção (Gross et al., 2005). Porém, 

estudos fisiológicos e estruturais realizados sobre a produção sudorípara sugeriram que 

estas glândulas seriam mais correctamente denominadas epitriquiais e atriquiais, 

respectivamente (Scott et al., 2001; Gross et al., 2005), consoante terminassem no infundíbulo 

folicular ou directamente na epiderme (Gross et al., 2005). Porém, nem sempre isto é 

verdade. Habitualmente, em canídeos, as glândulas apócrinas epitriquiais estão 

presentes na pele com pêlos, enquanto que as glândulas écrinas atriquiais se restringem 

às almofadas plantares (Gross et al., 2005; Nibe et al., 2005). As glândulas apócrinas são, por 

isso, o tipo mais comum de glândulas sudoríparas na pele de canídeos (Nibe et al., 2005).  
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Neste trabalho, à semelhança de outros autores, optámos por utilizar a 

terminologia apócrinas/écrinas pelo facto de no cão, estes dois tipos de glândulas serem 

histologicamente distintos; pelo facto da microanatomia das suas terminações ductais 

nem sempre ser um factor de distinção; e por estudos recentes sustentarem diferenças 

fisiológicas entre os seus dois modos de secreção (Goldschmidt et al., 1998; Gross et al., 2005).  

As glândulas sudoríparas apócrinas são geralmente enoveladas e saculares ou 

tubulares, estando distribuídas ao longo da pele com pêlos (Pulley e Stannard, 1990; Scott et 

al., 2001). Estas glândulas estão localizadas sobre as glândulas sebáceas, abrindo 

igualmente no infundíbulo. As glândulas apócrinas tendem a ser maiores e mais 

numerosas em áreas onde a densidade pilosa é menor, nomeadamente nas junções 

mucocutâneas e espaços interdigitais, mas também na região cervical dorsal (Scott et al., 

2001). Do ponto de vista histológico, caracterizam-se por possuírem um componente 

secretor e um componente ductal, que contacta com o infundíbulo folicular (Goldschmidt 

et al., 1998; Junqueira e Carneiro, 2004; Gross et al., 2005). A porção secretora consiste numa 

camada simples de epitélio secretor pavimentoso a colunar e numa camada simples de 

células mioepiteliais, que por sua vez são rodeadas pela lâmina basal (Goldschmidt et al., 

1998; Scott et al., 2001; Gross et al., 2005). As células secretoras possuem citoplasma 

abundante, granular, eosinofílico e núcleo em localização basal (Goldschmidt et al., 1998). 

Por microscopia óptica, a secreção parece efectuar-se por decapitação de pequenas 

porções do citoplasma apical - os apossomas - para o lume glandular (Goldschmidt et al., 

1998; Gross et al., 2005). Estudos recentes demonstraram que esse mecanismo de secreção 

não é um artefacto, mas um mecanismo de extrusão alternativo e específico (Gross et al., 

2005). O ducto excretor é constituído por uma camada dupla de células colunares ou 

cúbicas, estando as células mioepiteliais ausentes nesta estrutura (Goldschmidt et al., 1998; 

Scott et al., 2001; Gross et al., 2005). 

A frequência e as circunstâncias sob as quais ocorre a sudorese em cães e gatos 

são obscuras. Um grupo de investigadores concluiu que as glândulas apócrinas caninas 

não são directamente enervadas e têm pouca ou nenhuma acção termorreguladora, ainda 

que desempenhem uma função importante na libertação de feromonas. As suas 

propriedades antimicrobianas são igualmente reconhecidas (Scott et al., 2001).  

 

As glândulas ceruminosas são glândulas apócrinas modificadas, subjacentes ao 

epitélio superficial que limita o canal auditivo (Pulley e Stannard, 1990; Morrison, 1998; Castro 

et al., 2000; Scott et al., 2001; Fan e de Lorimier, 2004). Têm uma morfologia similar às 
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glândulas apócrinas, mas os seus ductos abrem para a superfície epidérmica do canal 

auditivo externo (Goldschmidt et al., 1998). São glândulas tubulares com lumina extensos 

(Junqueira et al., 1998).  

No canal auditivo, os produtos de secreção das glândulas ceruminosas e 

sebáceas misturam-se com as células de descamação do epitélio queratinizado para 

constituírem o cerúmen (Pulley e Stannard, 1990; Fan e de Lorimier, 2004). No cerúmen canino 

foram identificadas imunoglobulinas do tipo A, G e M, que lhe conferem propriedades 

protectoras (Scott et al., 2001).  

 

As glândulas sebáceas são glândulas holócrinas, alveolares, simples ou 

ramificadas distribuídas ao longo de toda a pele com pêlos. Normalmente abrem através 

de um ducto no infundíbulo da unidade pilosebácea. As glândulas sebáceas são grandes 

e mais numerosas junto às junções mucocutâneas, nos espaços interdigitais, na região 

cervical dorsal, no mento e no plano dorsal da cauda (Scott et al., 2001). 

 As glândulas sebáceas possuem um componente glandular e um componente 

ductal. Os lóbulos sebáceos estão delimitados por uma membrana basal onde assenta 

uma camada única de células basais, intensamente basofílicas, designadas por células de 

reserva. Estas células diferenciam-se progressivamente, pela síntese e armazenamento 

de lípidos, em sebócitos maduros, eventualmente desintegrando-se para formar o sebo, 

no centro do lóbulo (Goldschmidt et al., 1998; Scott et al., 2001; Junqueira e Carneiro, 2004). Os 

núcleos tornam-se gradualmente condensados e desaparecem (Junqueira e Carneiro, 2004). 

Os ductos sebáceos, que abrem para o infundíbulo folicular são delimitados por epitélio 

queratinizado (Goldschmidt et al., 1998; Scott et al., 2001). 

A secreção oleosa – o sebo – produzida pelas glândulas sebáceas, tende a manter 

a pele macia e flexível formando uma emulsão superficial que se espalha pela superfície 

do estrato córneo com o objectivo de manter uma hidratação adequada. O sebo também 

se espalha pela superfície do pêlo, dando-lhe um aspecto brilhante. Durante períodos de 

doença ou mal nutrição, o pêlo do animal pode torna-se baço e seco como resultado de 

uma função inadequada das glândulas sebáceas. Adicionalmente à sua função como 

barreira física, esta emulsão sebácea, juntamente com o suor, forma uma barreira 

química contra potenciais agentes patogénicos. O sebo pode ainda ter propriedades 

semelhantes às feromonas. As glândulas sebáceas possuem um suprimento sanguíneo 

abundante e são aparentemente enervadas, pensando-se que a sua secreção esteja sob 

controlo hormonal (Scott et al., 2001). 
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As glândulas perianais, circumanais ou hepatóides, assim designadas devido à 

semelhança histológica das suas células com os hepatócitos, são glândulas sebáceas 

modificadas, localizadas primariamente na pele da região perianal (Pulley e Stannard, 1990; 

Banks, 1993; Goldschmidt et al., 1998; Thomas e Fox, 1998; Tyler et al., 1999; Gross et al., 2005). 

Também podem ser encontradas no terço proximal da cauda, na área dorsal lombo 

sagrada, na região lateral do prepúcio e ao longo de toda a linha média ventral (Pulley e 

Stannard, 1990; Banks, 1993; Goldschmidt et al., 1998; Thomas e Fox, 1998; Tyler et al., 1999; Gross et 

al., 2005). Ainda que à nascença estejam presentes em indivíduos de ambos os sexos, as 

glândulas hepatóides tornam-se maiores e mais extensas em adultos machos, sugerindo 

uma estimulação androgénica (Thomas e Fox, 1998; Gross et al., 2005); nas fêmeas, estão 

reduzidas a pequenas ilhotas (Shabadash e Zelikina, 2002). 

Apesar de terem um desenvolvimento embrionário semelhante às glândulas 

sebáceas, as glândulas perianais perdem a sua comunicação ductal com o infundíbulo 

folicular. As glândulas maduras estão presentes na derme profunda e no panículo 

adiposo. Estas glândulas são constituídas por dois tipos celulares: as células basais, à 

periferia, e as células maduras, em agregados centrais (Goldschmidt et al., 1998). As células 

maduras têm forma poligonal, e são caracterizadas por um citoplasma eosinofílico, 

abundante, finamente granular, e núcleo central (Goldschmidt et al., 1998; Shabadash e 

Zelikina, 2002). 

As glândulas perianais hepatóides libertam grande quantidade de proteínas; o 

odor das suas secreções parece ser essencial na comunicação entre cães durante a 

delimitação do território e reconhecimento da identidade (Shabadash e Zelikina, 2002).  

 

A heterogeneidade das estruturas cutâneas que podem estar envolvidas num 
processo neoplásico complica o sistema de classificação dos tumores da pele (Vail e 

Stephen, 2001). Novas entidades foram descritas nos últimos 24 anos e a nomenclatura 
previamente aplicada a alguns destes tumores alterou-se (Goldschmidt et al., 1998).  

 

A classificação dos tumores cutâneos é baseada no padrão de diferenciação 

predominante, assim como no seu comportamento biológico (Goldschmidt et al., 1998). São 

ainda classificados segundo o grau de agressividade, baseado em várias características 

histológicas, não existindo, em alguns casos, uma diferenciação clara entre os tumores 

cutâneos malignos e os benignos (Vail e Stephen, 2001).  
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Na classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para os tumores 

epiteliais e melanocíticos da pele dos animais domésticos, os tumores com diferenciação 

glandular encontram-se incluídos no grupo dos tumores com diferenciação anexal e 

divididos nas seguintes entidades: tumores das glândulas apócrinas e das glândulas 

apócrinas modificadas (onde estão incluídos os carcinomas apócrinos e os carcinomas 

das glândulas ceruminosas) e tumores das glândulas sebáceas e das glândulas sebáceas 

modificadas (onde estão incluídos os carcinomas sebáceos e os carcinomas das 

glândulas hepatóides) (Goldschmidt et al., 1998).  

 

 Os adenocarcinomas das glândulas apócrinas correspondem de 0,7% a 2,2% de 

todos os tumores de pele de canídeos (Bastianello, 1983; Conroy, 1983; Kalaher et al., 1990; 

Goldshmidt e Shofer, 1992; Yager e Wilcock, 1994; Gross et al., 2005), sendo a frequência destes 

tumores discrepante consoante os autores. Alguns referem que são pouco comuns 

(Thomas e Fox, 1998; Tyler et al. 1999; Scott et al., 2001; Vail e Stephen, 2001; Gross et al., 2005), 

enquanto que outros apontam os carcinomas apócrinos como sendo relativamente 

comuns em canídeos e menos usuais em felídeos, existindo escassos relatos noutras 

espécies (Goldschmidt et al., 2002). A razão da discrepância destes valores não é conhecida 

(Gross et al., 2005). Segundo Goldschmidt e Schofer (1992), 26% dos tumores apócrinos 

no cão são malignos; porém, Kalaher et al. (1990), ao estudar 44 tumores das glândulas 

apócrinas em cães, obteve uma percentagem de 90,9% (n=40) de carcinomas. Vail e 

Withrow (2001) apontam uma predominância dos adenocarcinomas apócrinos 

relativamente aos adenomas, contabilizando uma frequência de 50% a 90%.  

 

Apesar da elevada prevalência das patologias auditivas nos animais de 

companhia, os tumores compreendem apenas uma pequena percentagem dessas 

alterações (London et al., 1996; Morrison, 1998; Scott et al., 2001; Fan e de Lorimier, 2004), sendo 

os tumores do canal auditivo externo os mais frequentes (Fan e de Lorimier, 2004). 

 Os tumores mais usuais do canal auditivo têm origem nas glândulas ceruminosas 
(London et al., 1996; Moisan e Watson, 1996; Scott et al., 2001; Fan e de Lorimier, 2004; Kirpensteijn, 

2006;). Segundo Scott et al. (1990), os tumores das glândulas ceruminosas são mais 

comuns nos gatos, onde normalmente são malignos, do que nos cães, onde 

habitualmente são benignos (Scott et al., 2001). London et al. (1996) obteve resultados 

idênticos, ao realizar um estudo retrospectivo de 145 tumores do canal auditivo, dos 

quais 81 ocorreram em cães, e 64 em gatos. A maior parte (87,5%) dos tumores do 
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canal auditivo diagnosticados no gato foram malignos, sendo os carcinomas das 

glândulas ceruminosas os mais frequentes. No cão, a relação entre tumores benignos e 

malignos foi mais equitativa: 33% e 48%, respectivamente. Também no cão os 

adenocarcinomas ceruminosos foram o tipo histológico mais frequentemente encontrado 

(London et al., 1996).  

 

 Os tumores das glândulas sebáceas são comuns no cão, com uma frequência que 

varia entre os 6% e os 21% dos tumores de pele desta espécie (Thomas e Fox, 1998; Tyler et 

al., 1999; Scott et al., 2001; Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et al., 2005). Os tumores com 

diferenciação sebácea constituem ainda os tumores de pálpebra mais frequentemente 

diagnosticados em canídeos, representando, no estudo de Krehbiel e Langham (1975), 

82,1% das neoplasias palpebrais. Os carcinomas sebáceos são considerados tumores 

raros nos animais domésticos, correspondendo, em vários estudos, a 0,1 a 2% dos 

tumores com diferenciação sebácea (Thomas e Fox, 1998; Tyler et al., 1999; Scott et al., 2001; 

Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et al., 2005). Esta discrepância de frequências não é 

compreensível, ainda que o subdiagnóstico possa ser uma das causas. 

 

Os tumores das glândulas perianais são tipicamente tumores de canídeos, 

encontrando-se entre as neoplasias de pele mais comuns nesta espécie (Thomas e Fox, 

1998; Scott et al., 2001; Withrow, 2001; Gross et al., 2005) e constituindo o terceiro grupo de 

tumores mais frequentemente diagnosticados em canídeos machos (Thomas e Fox, 1998; 

Withrow, 2001). Com base na presença de receptores de estrogénios e androgénios 

(Vercelli, 1997; Scott et al., 2001) e na resposta pós-cirúrgica à orquiectomia (Shabadash e 

Zelikina, 2002), é reconhecida a dependência hormonal dos tumores benignos das 

glândulas hepatóides (Petterino et al., 2004). Porém, os carcinomas são referidos como 

hormono-independentes por alguns autores (Scott et al., 2001; Kirpensteijn, 2006). 

A maioria dos tumores de origem perianal é benigna, enquanto que os seus 

análogos malignos (carcinomas) são referidos como pouco comuns (Cammarata-Parodi et 

al., 1988; Berrocal et al., 1989). Em dois estudos de frequência dos carcinomas perianais 

hepatóides, os valores encontrados foram muito discrepantes: num destes estudos 

constituíram 2,6 % da amostra e no outro apenas totalizaram 0,25 %. Esta diferença 

deve-se seguramente aos diferentes critérios histológicos utilizados na determinação da 

malignidade destes tumores (Gross et al., 2005).  
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No presente estudo, pretendemos analisar as características morfológicas dos 

adenocarcinomas cutâneos caninos, pela técnica histopatológica convencional, de forma 

a complementar os padrões referidos pela classificação da OMS. De igual modo, 

procurámos estabelecer um padrão tendencioso respeitante às características 

epidemiológicas e clínicas dos referidos tumores. 

 

Na m ioria dos casos, os tumores da pele não apresentam problemas no 
diagnóstico morfológico. No entanto, alguns tumores, nomeadamente os que têm 
origem nas unidades pilosebáceas, podem tornar este diagnóstico difícil (Walter, 2000). A 
utilização de métodos imuno-histoquímicos tem sido cada vez mais frequente, 
facilitando o diagnóstico de muitas neoplasias de animais domésticos (Scott et al., 2001).  

a

 
As citoqueratinas (CKs) representam uma família de proteínas estruturais, 

insolúveis em água, que formam filamentos intermédios (tonofilamentos) no citoplasma 

das células epidérmicas e de quase todas as restantes populações de células epiteliais 

(Irvine e McLean, 1999; Hsu e Kwok, 2001). São classificadas em dois grupos: tipo I ou CKs 

acídicas (CK 9-20) e tipo II ou CKs básicas (CK 1-8), sendo co-expressas em pares 

(Irvine e McLean, 1999; Hsu e Kwok, 2001). Tipos específicos de CKs funcionam como 

marcadores moleculares para diferentes tipos e estadios de diferenciação epitelial (Franke 

et al., 1981; Sun et al., 1983; Eichner et al., 1984). O uso extensivo de anticorpos anti-CKs 

baseia-se no facto de células epiteliais fracamente diferenciadas continuarem a 

expressar estes filamentos (Schlegel et al., 1980; Moll et al., 1982; Tseng et al., 1982; Nagle et al., 

1983; Van Muijen et al., 1984; Cooper et al., 1985).  

Estão disponíveis no mercado vários anticorpos monoclonais anti-CK, para 

aplicação em tecidos fixados em formol e incluídos em parafina (Hashimoto et al., 1990). 

Vários estudos demonstraram que estes anticorpos são marcadores úteis na identificação 

de células epiteliais e de tumores com origem nestas células (Franke et al., 1981; Moll et al., 

1982; Nagle et al., 1983; Sun et al., 1983; Cooper et al., 1985). A sua aplicação em Medicina 

Veterinária torna-se possível devido à existência de reactividade cruzada dos anticorpos 

anti-moléculas de tecidos humanos com moléculas dos tecidos de origem animal. 

O anticorpo anti-CK AE1/AE3 é uma mistura dos anticorpos anti-CK AE1 e 

anti-CK AE3. Estes anticorpos são altamente específicos para este tipo de filamentos 

intermédios e reagem com dois grupos diferentes de CKs, reconhecendo, em conjunto, a 

maioria das CKs da epiderme humana (Tseng et al., 1982; Woodcock-Mitchell et al., 1982; 
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Eichner et al., 1984). Os mesmos resultados foram obtidos para a epiderme canina (Walter, 

2000; Kazaki et al., 2001; Walter, 2001; Mikaelian e Wong, 2003). Adicionalmente, também as 

células secretoras das glândulas apócrinas, as células basais das glândulas sebáceas e as 

células basais e maduras das glândulas perianais, no cão, apresentam 

imunorreactividade para este anticorpo (Walter, 2000; Kazaki et al., 2001; Gross et al., 2005).  

No homem, a CK14 é expressa pelos queratinócitos basais e parabasais da 

epiderme normal e pela bainha radicular externa dos folículos pilosos (Markey et al., 1992; 

Steinert, 1993; Yamamoto e Yasuda, 1999), pensando-se estar associada à proliferação (Albers, 

1996; Broekaert et al., 1998). As glândulas sebáceas demonstram imunoreactividade a este 

anticorpo, estando também descrita positividade nas células mioepiteliais das glândulas 

apócrinas (Yamamoto e Yasuda, 1999). Resultados idênticos foram obtidos na pele de cão 

(Walter, 2000; Walter, 2001). A CK14 é amplamente referida como marcador mioepitelial em 

diversos estudos (Espinosa de Los Monteros et al., 2002; Araújo et al., 2006), nomeadamente nas 

glândulas sudoríparas do Homem (Schön et al., 1999). 

 

Ao contrário das CKs, características de células de origem epitelial, a vimentina 

é um filamento intermédio presente em células de origem mesenquimatosa. No entanto, 

vários estudos referem a co-expressão destas duas proteínas em múltiplos tecidos 

tumorais (Ramaekers et al., 1983; Desnoyers et al., 1990). O anticorpo anti-vimentina é então 

utilizado para a caracterização de tumores de origem mesenquimatosa e para a 

caracterização do estroma adjacente ao tumor. 

 

A calponina é uma proteína específica do músculo liso, envolvida na regulação 

da sua contracção (Carmichael et al., 1994). Trata-se de um marcador sensível para células 

mioepiteliais de tecidos mamários humanos, incluindo carcinomas (Dabbs e Gown, 1999; 

Damiani et al., 1999), parecendo ser um marcador mais específico para estas células do que 

a α-actina do músculo liso (Wang et al., 1997). A calponina é igualmente apontada como 

um marcador sensível e específico para as células moepiteliais da glândula mamária 

normal da cadela, e um marcador sensível para o mioepitélo neoplásico (Espinosa de Los 

Monteros et al., 2002). Também na glândula salivar do Homem, a calponina tem sido 

utilizada para a demonstração do mioepitélio normal e neoplásico (Savera et al., 1997; 

Araújo et al., 2006). Uma das desvantagens do uso deste anticorpo é a marcação dos 

miofibroblastos, células com um fenótipo parcial de músculo liso (Espinosa de Los 

Monteros et al., 2002).  
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A diferença crucial entre células normais e células neoplásicas reside em 
discretas alterações em genes específicos que controlam a proliferação e a homeostasia 
tecidulares (Scott et al., 2001).  

 

Foi recentemente identificado um homólogo do gene supressor tumoral p53 

(Yang et al., 1998). Este gene, o p63, é necessário para manter uma população epitelial de 

células-mãe e é consistentemente expresso nas células basais de vários tipos de epitélios 

estratificados (Kaelin, 1999; Yang et al., 2000; Pellegrini et al., 2001; Little e Jochemsen, 2002). O 

gene p63 é expresso no núcleo de células basais regenerativas de muitos tecidos 

epiteliais humanos, incluindo a pele, o mioepitélio mamário, o epitélio oral, o urotélio 

prostático e o mioepitélio das glândulas sudoríparas (Signoretti et al., 2000; Glickman et al., 

2001; Barbareschi et al., 2002; Di Como et al., 2002; Reis-Filho e Schmitt, 2002; Reis-Filho et al., 2003; 

Westfall e Pietenpol, 2004). O p63 é ainda um marcador nuclear selectivo das células 

mioepiteliais da glândula mamária canina (Gama et al., 2003).  

A expressão do p63 na epiderme normal humana, nos anexos cutâneos e nos 

carcinomas cutâneos foi descrita recentemente (Reis-Filho et al., 2002; Tsujita-Kyutoku et al., 2003). 

Nestes estudos, o p63 foi detectado na epiderme e nas células basais/mioepiteliais dos 

anexos cutâneos, tendo sido sugerido que o anticorpo anti-p63 pudesse ser utilizado 

como um marcador diagnóstico para tumores da epiderme ou dos anexos cutâneos (Reis-

Filho et al., 2002; Tsujita-Kyutoku et al., 2003; Qureshi et al., 2004). No entanto, o conhecimento 

existente sobre o padrão de expressão do p63 nos tumores cutâneos com diferenciação 

anexal, incluindo os adenocarcinomas, é muito limitado (Ivan et al., 2005). Recentemente 

foi descrita a expressão do p63 na pele normal e nos adenocarcinomas cutâneos de 

canídeos, revelando-se os resultados idênticos aos verificados no Homem (Saraiva et al., 

2007). 

 

O crescimento tumoral consiste num aumento localizado do número de células, 
que constitui o resultado da relação entre o ganho celular através da actividade 
proliferativa e a morte celular por apoptose e necrose.  

 

A actividade proliferativa de células malignas de diversos tumores, determinada 

através de marcadores de proliferação ou por contagem de mitoses, tem sido apontada 

como estando intimamente relacionada com o grau de malignidade e com factores de 

 10



prognóstico. A determinação da proliferação celular de vários tumores pode ainda 

ajudar na sua classificação histológica (Lebe et al., 2004).  

A quantificação da proliferação celular por métodos imuno-histoquímicos 

apresenta algumas vantagens relativamente às outras técnicas, uma vez que a 

arquitectura dos tecidos é mantida e as células em proliferação podem ser observadas no 

seu contexto histológico (Tsai e Jin, 1995). Em 1983, foi descrito um anticorpo 

monoclonal designado por Ki-67, que reagiu selectivamente com o núcleo de células em 

proliferação em todos os tecidos humanos testados (Gerdes et al., 1983). Estudos 

detalhados do ciclo celular revelaram que esta proteína não histónica, associada à 

proliferação, é produzida em todas as suas fases activas (G1, S, G2 e mitose) (Gerdes et 

al., 1991), aumentando a sua produção à medida que a célula progride no ciclo celular 

(Scholzen e Gerdes, 2002) e estando ausente em células em repouso (G0) (Gerdes et al., 1984, 

Schrape et al., 1987), indicando que o antigénio Ki-67 pode ser usado como um marcador 

de células em proliferação. Adicionalmente, foi já estabelecido por múltiplos estudos 

que o anticorpo anti-Ki-67 fornece informações de prognóstico adicionais em vários 

tumores (Xiong et al., 1991; Pines e Hunter, 1994; Sağol et al., 1998). No entanto, em outros tipos 

tumorais, não se observa associação entre a expressão do Ki-67 e o seu prognóstico 

(Lebe et al., 2004). Este anticorpo tem sido amplamente utilizado em Medicina Veterinária, 

na tentativa de se estabelecerem relações entre os índices proliferativos e o 

comportamento clínico, o prognóstico e os índices apoptóticos de diversas neoplasias 
(De Las Mulas et al., 1999; Griffey et al., 1999; Roels et al., 1999; Roels et al., 2000; Madewell et al., 

2001).  

 

A caracterização imunohistoquímica dos adenocarcinomas cutâneos caninos foi 

um dos objectivos deste trabalho, na tentativa de melhorar a sua identificação. O estudo 

da proliferação destas lesões complementa esta caracterização. 
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OBJECTIVOS 
 

 A escassez de trabalhos de investigação sobre adenocarcinomas cutâneos em 

canídeos, permitiu-nos iniciar um trajecto que se adivinha longo, mas com perspectivas 

de, no final, aumentar e melhorar os conhecimentos nesta área.  

O objectivo geral deste trabalho foi contribuir para uma melhor caracterização 

destas lesões, através do estudo de factores clínicos, histológicos e imuno-histoquímicos 

que lhes são próprios.  

Foram assim objectivos deste trabalho:   

- a caracterização da morfologia dos vários adenocarcinomas cutâneos em estudo; 

- a caracterização do infiltrado inflamatório na lesão; 

- a avaliação da imunorreactividade para a CK AE1/AE3, CK 14, vimentina, 

calponina e p63 nas células tumorais; 

- o estudo e quantificação da proliferação celular das células neoplásicas, através da 

detecção do antigénio Ki-67.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Material 
 

 Os tumores utilizados neste trabalho foram recebidos pelo Laboratório de 

Histologia e Anatomia Patológica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(LHAP-UTAD), entre 2000 e 2006, e pelo Laboratório de Patologia Veterinária do 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto, entre 2003 

e 2005. As amostras provieram de várias clínicas e hospitais veterinários privados de 

Portugal Continental, com predominância para as zonas Norte e Centro do país, sendo 

resultantes de exéreses cirúrgicas. Acompanhava uma ficha de requisição de análise que 

incluía a identificação e resenha do animal, assim como dados clínicos relevantes, ainda 

que não raras vezes, estes parâmetros não fossem devidamente preenchidos. O material 

em questão encontrava-se já fixado em formol, sendo o tempo de fixação desconhecido. 

Foram estudados 31 adenocarcinomas cutâneos, divididos em 4 grandes grupos: 

tumores malignos das glândulas apócrinas (n=8), tumores malignos das glândulas 

ceruminosas (n=6), tumores malignos das glândulas sebáceas (n=7) e tumores malignos 

das glândulas perianais hepatóides (n=10). Salientamos o facto de os tumores malignos 

das glândulas apócrinas, ceruminosas e sebáceas constituírem a totalidade das amostras 

recebidas pelos dois laboratórios supracitados. 

 

 

Métodos 
 

Avaliação clínica 
 

Os dados referentes à avaliação clínica, nomeadamente a identificação do animal 

(raça, sexo e idade) e a caracterização da lesão (localização, número, tamanho e 

comportamento), foram obtidos através das informações que acompanhavam o material 

enviado para análise e por contacto com o clínico responsável. 
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Avaliação histopatológica 
 

 O material foi processado num processador automático de tecidos, modelo 

Hypercenter XP® Histoplast® da Shandon® e incluído em parafina, segundo a 

metodologia habitual. Foram efectuados cortes com 2 µm de espessura, para realização 

da coloração convencional de hematoxilina-eosina, utilizando-se a metodologia: 

1. Desparafinação em xilol durante 15 minutos. 

2. Hidratação em álcoois de concentração decrescente. 

3. Lavagem com água destilada. 

4. Coloração com hematoxilina durante 4 minutos. 

5. Lavagem em água corrente. 

6. Coloração com eosina durante 2 minutos. 

7. Desidratação em álcoois de concentração crescente e passagem por xilol. 

8. Montagem das lâminas com Entellan (Merck®) e lamela de vidro. 

As preparações foram observadas num microscópio Nikon® Eclipse E600, e as 

imagens captadas numa câmara digital Nikon® Dxm 1200 acoplada ao mesmo 

microscópio. 

Os tumores foram avaliados com base na classificação histológica da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (Goldschmidt et al., 1998). O seu diagnóstico e 

classificação foram realizados por três observadores independentes. No Quadro 1 estão 

resumidas as características apontadas pela OMS que estabelecem o diagnóstico 

histológico dos diferentes adenocarcinomas cutâneos estudados. 

Adicionalmente, foram observados os seguintes parâmetros: 

- Invasão da epiderme – presente ou ausente; 

- Ulceração – presente ou ausente; 

- Necrose – presente ou ausente; 

- Infiltração inflamatória – abundante, moderada ou ausente; 

- Tipo de infiltrado inflamatório – neutrofílico ou mononuclear 

(linfoplasmocitário e macrofágico); 

- Permeabilização vascular e/ou linfática – presente ou ausente; 

- Índice mitótico – obtido pela contagem do número total de mitoses 

observadas em 1000 células, em 10 campos de grande ampliação, utilizando 

uma objectiva de grande ampliação (40x) e ocular com retículo (Zeiss®). Os 
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valores obtidos foram expressos pela relação entre as mitoses observadas e o 

número total de células contabilizadas, obtendo-se uma relação percentual 

considerada como índice mitótico. 

 

Quadro 1: Características histológicas dos adenocarcinomas cutâneos estudados (adaptado 
de Goldschmidt et al., 1998). 
 

TIPO HISTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

CARCINOMA 
APÓCRINO 

- tumor maligno, simples com diferenciação para epitélio secretor apócrino 
- padrão sólido, tubular ou quístico 
- infiltração dérmica e subcutânea, frequentemente com desmoplasia do estroma 
- tumores bem diferenciados: citoplasma eosinofílico abundante, podendo demonstrar 

decapitação apical; núcleo grande, ovóide e eucromático, com nucléolo proeminente; 
pleomorfismo celular e nuclear moderado; baixa actividade mitótica 

- tumores indiferenciados: pleomorfismo e anaplasia celular; persistência da eosinofilia 
citoplasmática; desmoplasia exuberante; invasão dérmica e linfática; metastização 
para o gânglio linfático regional e pulmões, relativamente comum 

CARCINOMA 
APÓCRINO COMPLEXO 

- tumor caracterizado pela proliferação maligna de células epiteliais semelhante aos 
carcinomas, acompanhada pela proliferação de células mioepiteliais dispostas em 
agregados que depositam matriz mixóide 

CARCINOMA 
CERUMINOSO 

- tumor maligno, simples com diferenciação para epitélio ceruminoso 
- características morfológicas semelhantes às descritas para os carcinomas apócrinos 

CARCINOMA 
CERUMINOSO 

COMPLEXO E MISTO 

- tumor caracterizado pela proliferação maligna de células epiteliais semelhante aos 
carcinomas, acompanhada pela proliferação de células mioepiteliais dispostas em 
agregados que depositam matriz mixóide 

- o mioepitélio dos tumores mistos exibe metaplasia cartilagínea ou óssea 

CARCINOMA 
SEBÁCEO 

- tumor maligno caracterizado pela proliferação de células com grau variável de 
diferenciação sebácea 

- múltiplos lóbulos de células neoplásicas exibindo grau variável de lipidização 
citoplasmática, podendo demonstrar pleomorfismo celular e nuclear exuberantes, 
elevada actividade mitótica, hipercromasia nuclear e necrose celular individual 

CARCINOMA DAS 
GLÂNDULAS 
HEPATÓIDES 

- tumor maligno caracterizado pela diferenciação em epitélio glandular hepatóide  
- inexistência de um padrão lobular bem definido e organizado, com invasão da 

periferia 
- as células basais primitivas exibem hipercromasia e pleomorfismo nuclear exuberante 
- as células com diferenciação hepatóide apresentam citoplasma vacuolizado, 

fracamente eosinofílico, e núcleos pleomórficos com nucléolos proeminentes 
- podem ser encontradas mitoses em ambas as populações celulares 
- em tumores anaplásicos podem apenas existir focos com diferenciação hepatóide 

 

 

Estudo imuno-histoquímico 
 

 Para o estudo imuno-histoquímico foram realizados cortes seriados com 2 µm de 

espessura e colados em lâminas previamente revestidas com solução de Silane (3-

Aminopropyltriethoxysilane, Sigma®). 
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Soluções de trabalho 

 

Tampão citrato  

Solução A- Ácido cítrico 0,1 M 

 C6H8O7.H2O ........................................................21,01 g 

 Água destilada .....................................................1000 ml 

Solução B- Citrato de sódio 0,1 M 

 C6H5O7Na3.2H2O ................................................29,41 g 

 Água destilada .....................................................1000 ml  

 

9 ml de A + 41 ml de B + água destilada q.b.p. 500ml; pH = 6,0 ± 0,2. 

Armazenar a 4ºC. 

 

Tampão fosfato salino (PBS) 

 Na2HPO4 .............................................................11,5 g 

 NaH2PO4.H2O .....................................................2,6184 g 

 NaCl ....................................................................5,84 g 

 Água destilada .....................................................1000 ml 

 pH = 7,4 ± 0,2. 

 Armazenar a 4ºC. 

 

Peróxido de hidrogénio a 3% 

 

Solução de DAB (tertrahidrocloreto de 3’3 diaminobenzidina) 

 DAB (Novocastra®) ............................................ 10,00 mg 

 Água destilada .....................................................10,00 ml  

 Dividir em alíquotas de volume apropriado e armazenar a –20ºC. 

 

 No nosso estudo, foram utilizados anticorpos dirigidos contra moléculas 

humanas, dada a escassez no mercado de anticorpos primários específicos para 

canídeos. Os anticorpos utilizados foram previamente testados no LHAP-UTAD, quanto 

ao tratamento ideal de recuperação antigénica, à concentração mais apropriada e ao 

tempo de incubação mais favorável, tendo sido aplicados de imediato, à totalidade da 

nossa amostra (Quadro 2). 
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Para todos os anticorpos utilizados neste estudo, a recuperação antigénica foi 

obtida por microondas. Cada ciclo consistiu na exposição das lâminas, mergulhadas em 

tampão citrato, a 750 Watts durante 5 minutos.  

As diluições dos anticorpos e soros foram feitas em tampão PBS. 

 Finalmente, a expressão das proteínas em estudo foi avaliada pelo método 

indirecto da estreptavidina-biotina-peroxidase, usando a solução de DAB como 

cromogéneo. 

 

Quadro 2: Anticorpos utilizados.  
 

Anticorpo Clone / Origem Tipo Recuperação 
antigénica Diluição Tempo e temperatura de 

incubação 

CK AE1/AE3 CK AE1/AE3 
Dako® Mono 1 ciclo de MO 1:50 2 horas; temperatura 

ambiente 

Vimentina NCL-Vim-V9 
Novocastra® Mono 1 ciclo de MO 1:100 2 horas; temperatura 

ambiente 

CK 14 NCL-L-LL002 
Novocastra® Mono 2 ciclos de MO 1:20 2 horas; temperatura 

ambiente 

p63 4A4 
Neomarkers® Mono 3 ciclos de MO 1:150 2 horas; temperatura 

ambiente 

Calponina CALP 
 Dako® Mono 3 ciclos de MO 1:400 Durante a noite; 4ºC 

Ki-67 MIB-1 M7240 
Dako® Mono 3 ciclos de MO 1:50 Durante a noite; 4ºC 

Legenda: Mono - monoclonal; MO - microondas. 
 

Procedimento 

 

1. Desparafinação em xilol durante 15 minutos. 

2. Hidratação em álcoois de concentração decrescente. 

3. Lavagem com água destilada.  

4. Tratamento térmico para recuperação antigénica (Quadro 2). 

5. Arrefecimento em tampão citrato, durante 30 minutos à temperatura ambiente. 

6. Inactivação das peroxidases endógenas com peróxido de hidrogénio a 3%, durante 

30 minutos à temperatura ambiente. 

7. Lavagem com PBS durante 5 minutos. 

8. Incubação em soro normal de coelho (S-5000, Vector Laboratories®) à diluição de 

1:5, durante 30 minutos, à temperatura ambiente e em câmara húmida. 

9. Incubação no soro primário, em câmara húmida (Quadro 2). 

10. Lavagem com PBS durante 5 minutos. 
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11. Incubação no soro de ligação biotinilado (E0354, Dako®), diluído a 1:400, durante 

30 minutos, à temperatura ambiente e em câmara húmida. 

12. Lavagem com PBS durante 5 minutos. 

13. Incubação no complexo Streptavidin Peroxidase (TS-125-HR, Labvision 

Corporation®), durante 10 minutos, à temperatura ambiente, em câmara húmida. 

14. Lavagem com PBS durante 5 minutos. 

15. Incubação numa solução aquosa de DAB a 0,01% com 0,75 µm de peróxido de 

hidrogénio a 30%, durante um tempo máximo de 10 minutos, à temperatura 

ambiente. 

16. Lavagem em água corrente, durante 10 minutos. 

17. Coloração em solução de hematoxilina de Gill, durante 1 minuto. 

18. Lavagem em água corrente, durante 10 minutos. 

19. Desidratação em álcoois de concentração crescente e passagem por xilol. 

20. Montagem com Entellan (Merck®). 

 

Quantificação da imunorreactividade 

 

 As preparações foram observadas num microscópio Nikon® Eclipse E600, e as 

imagens captadas numa câmara digital Nikon® Dxm 1200 acoplada ao mesmo 

microscópio. A contagem de células foi realizada utilizando uma ocular com retículo 

(Carl Zeiss® 444232). 

 No nosso estudo, a epiderme normal adjacente aos tumores foi utilizada como 

controlo positivo para a CK AE1/AE3, CK14, p63 e Ki-67; para a vimentina e 

calponina, o controlo positivo interno foi a derme normal adjacente às lesões em estudo. 

Para controlos negativos, utilizou-se tampão PBS em substituição do anticorpo 

primário, no procedimento descrito.  

 

Citoqueratinas, vimentina, calponina e p63 
 A presença de imunorreactividade para a CKAE1/AE3, CK14, vimentina e 

calponina foi reconhecida quando se observou marcação citoplasmática nas células 

tumorais. Para a identificação da imunorreactividade celular para a p63, consideraram-

se positivas as células que apresentavam marcação nuclear. Em todos os casos, a 

avaliação foi feita de forma semiquantitativa, em conformidade com o Quadro 3.  
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Quadro 3: Avaliação semiquantitativa da imunorreactividade das células tumorais para 
as citoqueratinas, vimentina, calponina e p63. 

 
Grupo % de células 

positivas 
- 0 
+ <10% 

++ 10–50% 
+++ >50% 

 

Ki-67 
 A imunorreactividade para o Ki-67 foi avaliada nas células tumorais que 

apresentavam marcação nuclear, independentemente da sua intensidade. Depois de 

analisado todo o tumor, foram escolhidos 10 campos com positividade nuclear mais 

acentuada e homogénea. A percentagem de marcação foi determinada através da 

contagem de 1000 células nesses 10 campos de grande ampliação, utilizando uma 

objectiva de grande ampliação (40x) e ocular com retículo (Zeiss®). Os valores obtidos 

foram expressos pela relação entre as células marcadas e o número total de células 

contabilizadas, obtendo-se uma relação percentual considerada como índice 

proliferativo. 

 
 

Avaliação dos resultados 
 

 A análise dos parâmetros descritivos das variáveis categóricas foi realizada 

através da obtenção das frequências absolutas e relativas das categorias em estudo. 

 Para as variáveis contínuas, foi efectuada uma avaliação estatística descritiva, 

com o cálculo da média, desvio padrão, máximo, mínimo e mediana. 

 Para os restantes resultados obtidos foi efectuada uma avaliação descritiva. 
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RESULTADOS 
 

Avaliação clínica 
 

 No nosso trabalho foram estudados 31 adenocarcinomas cutâneos, divididos em 

4 grupos: tumores malignos das glândulas apócrinas (n=8), tumores malignos das 

glândulas ceruminosas (n=6), tumores malignos das glândulas sebáceas (n=7) e tumores 

malignos das glândulas hepatóides (n=10).  

 Estes tumores foram excisados cirurgicamente, não se conhecendo o tempo 

exacto de evolução desde o aparecimento da lesão até à cirurgia. A maioria deles 

apresentava-se como nódulos ou formações exofíticas. 

 Em nenhum caso se detectaram metástases à distância no momento da exérese, 

nem posteriormente; igualmente em nenhum animal foram causa de morte. 

Nem sempre foi possível obter todos os dados clínicos pretendidos. 

 

Tumores malignos das glândulas apócrinas 
 

Raça (n=8): Nestes tumores, não se observou qualquer predilecção no que respeita à 

raça dos animais afectados. Encontraram-se 3 (37,5%) animais sem raça definida 

(SRD), 2 (25%) cruzamentos de Pastor Alemão, 1 (12,5%) Pequinês, 1 (12,5%) São 

Bernardo e 1 (12,5%) Husky Siberiano. 

 

Sexo (n=8): Observou-se uma tendência para o sexo masculino. Sete (87,5%) animais 

eram machos, observando-se apenas uma (12,5%) fêmea com este tipo de tumor (Figura 

1). 

 

Idade (n=8): A média de idades observada foi de 8 anos (Figura 2), com uma variação 

entre 1 e 10 anos. Sete dos animais em estudo tinham uma idade superior a 5 anos. 

 

Caracterização da lesão: Estes tumores foram observados como lesões nodulares, com 

localização anatómica muito variada (região cervical, dorso, cauda, pálpebra e membro 

anterior), e tamanho também variável (desde 1cm até 5cm de diâmetro). Apenas em um 

caso (canídeo SRD, macho, com 9 anos de idade) foram referidas lesões múltiplas, 
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consistindo as restantes sete lesões em nódulos únicos. Em nenhum animal se 

observaram recidivas locais das lesões, com excepção do que apresentava múltiplos 

nódulos. Na Figura 3 está representado o aspecto macroscópico de um tumor maligno 

das glândulas apócrinas. 

 

Tumores malignos das glândulas ceruminosas 
 

Raça (n=6): Também neste grupo de tumores não se observou tendência racial. Na 

amostra estudada, encontraram-se 2 (33,3%) Cockers Spaniel, 1 (16,7%) Retriever do 

Labrador, 1 (16,7%) Caniche, 1 (16,7%) Buldogue Francês e 1 (16,7%) cão SRD. 

 

Sexo (n=6): Nestes tumores observaram-se 5 (83,3%) animais do sexo masculino e 

apenas 1 (16,7%) do sexo feminino (Figura 1), verificando-se assim, uma tendência 

sexual para machos. 

 

Idade (n=6): A média de idades observada foi de 11 anos (Figura 2), com uma variação 

entre os 8 e os 14 anos.  

 

Caracterização da lesão: Estes tumores consistiram em lesões únicas, nodulares ou 

exofíticas, com localização no canal auditivo externo e diâmetro compreendido entre 

1cm e 3,5cm. Não se encontraram recidivas locais destes tumores.  

 

Tumores malignos das glândulas sebáceas 
 

Raça (n=7): Foram observadas várias raças para este grupo de tumores, não havendo 

tendência para nenhuma delas. Encontraram-se 2 (28,57%) Caniches, 2 (28,57%) cães 

SRD, 1 (14,29%) cruzamento de Pastor Alemão, 1 (14,29%) Cocker Spaniel e 1 

(14,29%) Setter Irlandês.  

 

Sexo (n=7): Observaram-se 5 (71,43%) machos e 2 (28,57%) fêmeas (Figura 1). O sexo 

masculino também foi predominante nestas lesões. 
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Idade (n=7): A média de idades observada foi de 10 anos (Figura 2), com uma variação 

entre os 7 e os 15 anos.  

 

Caracterização da lesão: Estes tumores foram observados como lesões nodulares e 

exofíticas, de tamanho variável (entre 1cm e 3cm de diâmetro), localizadas na face, 

pálpebra e região cervical. Em dois casos foram referidas lesões múltiplas. Em nenhum 

animal se observaram recidivas locais das lesões. Na Figura 4 está representado o 

aspecto macroscópico de um tumor maligno das glândulas sebáceas. 

 

Tumores malignos das glândulas hepatóides 
 

Raça (n=9): Neste grupo de tumores encontraram-se 3 (33,33%) cães SRD, 2 (22,22%) 

Caniches, 1 (11,11%) Pinscher, 1 (11,11%) Cocker Spaniel, 1 (11,11%) Serra da Estrela 

e 1 (11,11%) Cão d’Água. Nenhuma raça se mostrou tendencial para estes tumores. 

 

Sexo (n=9): Verificou-se uma tendência sexual para machos, tendo sido observados 8 

(88,89%) animais do sexo masculino e apenas 1 (11,11%) fêmea (Figura 1). 

 

Idade (n=9): A média de idades observada foi de 12 anos (Figura 2), com uma variação 

entre os 9 e os 15 anos.  

 

Caracterização da lesão: Estes tumores foram observados como lesões nodulares e 

exofíticas. Não foi possível determinar o tamanho das lesões, dado que na maioria dos 

casos, estas não foram enviadas na totalidade. Todas as lesões estavam localizadas na 

região perianal, com excepção de um nódulo com localização no prepúcio. Em dois 

casos foram referidas lesões múltiplas, e em um destes animais verificaram-se recidivas 

locais das lesões.  
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Figura 1: Distribuição dos adenocarcinomas cutâneos em estudo por sexo. 
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Legenda: • machos; • fêmeas; TMA - tumores malignos das glândulas apócrinas; TMC - tumores 
malignos das glândulas ceruminosas; TMS - tumores malignos das glândulas sebáceas; TMH - tumores 
malignos das glândulas hepatóides. 
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Figura 2: Distribuição dos adenocarcinomas cutâneos em estudo por média de idades. 
Legenda: TMA • - tumores malignos das glândulas apócrinas; TMC • - tumores malignos das glândulas 
ceruminosas; TMS • - tumores malignos das glândulas sebáceas; TMH • - tumores malignos das 
glândulas hepatóides. 
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  Figura 3: Tumor maligno das glândulas apócrinas – aspecto macroscópico. 

 

 
  Figura 4: Tumor maligno das glândulas sebáceas – aspecto macroscópico. 
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Avaliação histopatológica 
 

 Aquando da avaliação histopatológica dos tumores malignos das glândulas 

apócrinas e ceruminosas, apercebemo-nos da necessidade de subdivisão destes dois 

grupos de tumores. Assim, verificámos a ocorrência de carcinomas apócrinos (n=4), de 

carcinomas apócrinos complexos (n=4), de carcinomas ceruminosos (n=2), de 

carcinomas ceruminosos complexos (n=2) e de carcinomas ceruminosos mistos (n=2). 

Os tumores malignos das glândulas sebáceas e hepatóides foram classificados em 

carcinomas sebáceos e carcinomas das glândulas hepatóides, conforme os critérios de 

classificação da OMS (Goldschmidt et al., 1998). 

No Quadro 4 encontram-se resumidos os parâmetros histológicos avaliados para 

cada grupo de tumores estudado e para a totalidade da amostra. No Quadro 5 

apresentamos os mesmos parâmetros para os subgrupos de tumores das glândulas 

apócrinas e ceruminosas. No Quadro 6 encontram-se os valores obtidos para o índice 

mitótico nos vários subgrupos e grupos de tumores estudados, assim como na totalidade 

da amostra. 

 
Quadro 4: Parâmetros histológicos observados em cada grupo de tumores estudados e 
na totalidade da amostra. 
 

TMA TMC CS CH TOTAL Parâmetro 
Histológico n % n % n % n % n % 

Invasão da epiderme 
Presente 5 62,5 6 100 6 85,7 3 30 20 64,5 
Ausente 3 37,5 0 0 1 14,3 7 70 11 35,5 

Ulceração 
Presente 7 87,5 6 100 7 100 7 70 27 87,1 
Ausente 1 12,5 0 0 0 0 3 30 4 12,9 

Necrose 
Presente 5 62,5 1 16,7 3 42,9 10 100 19 61,3 
Ausente 3 37,5 5 83,3 4 57,1 0 0 12 38,7 

Infiltração inflamatória 
Ausente 0 0 0 0 0 0 2 20 2 6,5 

Moderada 3 37,5 3 50 3 42,9 7 70 16 51,6 
Abundante 5 62,5 3 50 4 57,1 1 10 13 41,9 

Tipo de infiltrado inflamatório 
Mono 5 62,5 6 100 7 100 6 75 24 82,8 
Misto 3 37,5 0 0 0 0 2 80 5 17,2 

Permeabilização vascular ou linfática 
Presente 0 0 0 0 0 0 2 20 2 6,5 
Ausente 8 100 6 100 7 100 8 80 29 93,5 

Legenda: TMA - tumores malignos das glândulas apócrinas; TMC - tumores malignos das glândulas 
ceruminosas; CS - carcinomas sebáceos; CH - carcinomas hepatóides; Mono - mononuclear. 
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Quadro 5: Parâmetros histológicos observados nos subgrupos de tumores apócrinos e 
ceruminosos. 
 

CA CAC CC CCC CCM Parâmetro 
Histológico n % n % n % n % n % 

Invasão da epiderme 
Presente 3 75 2 50 2 100 2 100 2 100 
Ausente 1 25 2 50 0 0 0 0 0 0 

Ulceração 
Presente 4 100 3 75 2 100 2 100 2 100 
Ausente 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 

Necrose 
Presente 2 50 3 75 1 50 0 0 0 0 
Ausente 2 50 1 25 1 50 2 100 2 100 

Infiltração inflamatória 
Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moderada 2 50 1 25 1 50 0 0 2 100 
Abundante 2 50 3 75 1 50 2 100 0 0 

Tipo de infiltrado inflamatório 
Mono 3 75 2 50 2 100 2 100 2 100 
Misto 1 25 2 50 0 0 0 0 0 0 

Permeabilização vascular ou linfática 
Presente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ausente 4 100 4 100 2 100 2 100 2 100 

Legenda: CA - carcinomas apócrinos; CAC - carcinomas apócrinos complexos; CC - carcinomas 
ceruminosos; CCC - carcinomas ceruminosos complexos; CCM - carcinomas ceruminosos mistos. 
 

Quadro 6: Índices mitóticos observados em cada grupo de tumores estudados e na 
totalidade da amostra. 
 
Índice mitótico Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 

CA 0,48 0,40 0,00 1,10 0,46 
CAC 0,25 0,10 0,00 0,80 0,37 
TMA 0,36 0,20 0,00 1,10 0,41 
CC 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 

CCC 0,20 0,20 0,00 0,40 0,28 
CCM 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 
TMC 0,37 0,35 0,00 0,60 0,23 
CS 1,11 0,90 0,20 2,40 0,82 
CH 0,45 0,40 0,20 0,90 0,26 

TOTAL 0,50 0,40 0,00 2,40 0,49 
Legenda: CA - carcinomas apócrinos; CAC - carcinomas apócrinos complexos; TMA - tumores malignos 
das glândulas apócrinas; CC - carcinomas ceruminosos; CCC - carcinomas ceruminosos complexos; 
CCM - carcinomas ceruminosos mistos; TMC - tumores malignos das glândulas ceruminosas; CS - 
carcinomas sebáceos; CH - carcinomas hepatóides. 
 

Carcinomas apócrinos 
 

 Os carcinomas apócrinos consistiram em tumores malignos com diferenciação 

para epitélio secretor apócrino. O mesmo tumor apresentou na maioria dos casos vários 
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padrões de organização, que variaram entre o sólido, o tubular e o quístico, no qual se 

observou invaginação das células limitantes para o interior das cavidades quísticas, 

formando papilas (Figura 5). Estes tumores encontravam-se subdivididos em lóbulos 

por trabéculas fibrosas, por vezes finas e outras vezes espessas, apresentando 

invariavelmente infiltração da derme adjacente. 

 As células neoplásicas exibiam um citoplasma eosinofílico abundante que só em 

alguns casos demonstrava a decapitação apical, característica das células epiteliais 

apócrinas. O núcleo era redondo a ovóide, eucromático a hipercromático, com nucléolo 

proeminente.  

 Em 75% dos casos (n=3), observou-se invasão da epiderme, sendo que em 

apenas um caso (25%) a epiderme não se encontrava invadida pelo tumor. Em toda a 

amostra (n=4, 100%), existia ulceração da epiderme. Em 50% dos tumores (n=2) 

visualizaram-se áreas de necrose. A infiltração por células inflamatórias variou entre a 

abundante (n=2, 50%) e a moderada (n=2, 50%), sendo o infiltrado inflamatório na 

maioria dos casos mononuclear (n=3, 75%), aparecendo em um caso (n=25%), um 

infiltrado inflamatório misto, constituído por macrófagos, plasmócitos e neutrófilos. Em 

nenhum caso estudado se observou permeabilização vascular ou linfática. O índice 

mitótico médio observado foi de 0,48%. 
 

 

          Figura 5: Carcinoma apócrino. HE. Estalão = 100 µm. 
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Carcinomas apócrinos complexos  
 

 Os carcinomas apócrinos complexos demonstraram proliferação maligna de 

epitélio glandular com características idênticas às descritas anteriormente. 

Adicionalmente observou-se proliferação periglandular de células mioepiteliais (Figura 

6). Estas células, com forma variável de fusiformes a estreladas, apresentavam núcleo 

eucromático e citoplasma pálido, demonstrando pleomorfismo moderado. 

 A epiderme encontrava-se invadida em apenas 50% dos tumores (n=2), apesar 

de 75% (n=3) apresentarem ulceração. Também 75% dos tumores observados (n=3) 

exibiram necrose. Na maioria dos casos (n=3, 75%), observou-se um infiltrado 

inflamatório abundante e em um caso (25%) a infiltração foi moderada; em dois casos 

(50%) este infiltrado era essencialmente constituído por macrófagos e plasmócitos e nos 

outros dois casos (50%) por uma população mista de células inflamatórias. Em nenhum 

se observou permeabilização vascular ou linfática. O índice mitótico encontrado nestes 

tumores foi em média de 0,25%.    
 
 

 
  Figura 6: Carcinoma apócrino complexo. HE. Estalão = 100 µm. 
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Carcinomas ceruminosos 
 

 Os carcinomas ceruminosos apresentaram características muito semelhantes aos 

seus análogos apócrinos. As células epiteliais secretoras partilharam as características 

anteriormente descritas para os carcinomas apócrinos (Figura 7).  

 Em ambos os casos estudados (n=2, 100%) observou-se invasão da epiderme e 

ulceração da mesma. Em um caso (50%) visualizaram-se áreas de necrose, ausentes no 

segundo caso analisado. Nos dois casos (100%), o infiltrado inflamatório observado era 

mononuclear, porém, em extensão diferente em cada um deles. Nenhum dos tumores 

apresentou permeabilização vascular ou linfática. O índice mitótico médio foi de 0,60%.  
 

 
  Figura 7: Carcinoma ceruminoso. HE. Estalão = 100 µm. 

 

Carcinomas ceruminosos complexos  
 

 Os carcinomas ceruminosos complexos partilharam as mesmas características 

dos seus semelhantes apócrinos (Figura 8). 

 Os dois casos estudados (100%) apresentaram características histológicas 

idênticas entre eles. Ambos os tumores (n=2, 100%) invadiam a epiderme, ulcerando-a, 
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apresentavam áreas de necrose e caracterizavam-se pela presença de um abundante 

infiltrado inflamatório mononuclear. Nenhum dos tumores apresentou permeabilização 

vascular ou linfática. O índice mitótico foi em média de 0,20%. 
 
 

 
  Figura 8: Carcinoma ceruminoso complexo. HE. Estalão = 100 µm. 

 

Carcinomas ceruminosos mistos  
 

 As características histológicas dos carcinomas ceruminosos mistos foram em 

tudo idênticas às dos carcinomas complexos, observando-se adicionalmente metaplasia 

condróide e óssea do componente mesenquimatoso (Figura 9). 

 Ambos os tumores estudados (n=2, 100%) demonstraram invasão da epiderme 

com ulceração da mesma e ausência de necrose. Apresentaram moderada infiltração 

inflamatória por células mononucleares. Não se verificou permeabilização vascular ou 

linfática em nenhum dos casos estudados. O índice mitótico médio calculado foi de 

0,30%. 
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  Figura 9: Carcinoma ceruminoso misto. HE. Estalão = 100 µm. 

 

Carcinomas sebáceos 
 

 Os carcinomas das glândulas sebáceas corresponderam a neoplasias dérmicas 

irregulares, circunscritas, mas com margens infiltrativas (Figura 10). As células 

tumorais, maioritariamente constituídas por células basais de reserva dispostas em ilhas, 

cordões e trabéculas, organizaram-se em lóbulos separados por tecido conjuntivo 

fibrovascular. Estas células eram poliédricas, com núcleo grande, ovóide, vesicular e 

hipercromático, com nucléolo proeminente e moderado pleomorfismo. O citoplasma era 

moderado a escasso, eosinofílico a anfofílico. Observaram-se pequenos focos de 

diferenciação sebácea, caracterizada por células individuais ou ninhos de células com 

vacuolização lipídica intracitoplasmática em grau variável; o núcleo destes sebócitos 

apresentava-se crenado ou grande e vesicular com nucléolo proeminente. Em 85,7% dos 

casos estudados (n=6) verificou-se metaplasia escamosa das células tumorais. 

Observou-se hemorragia em 42,9% dos tumores (n=3).  

Ainda que na totalidade da amostra (n=7, 100%), a ulceração estivesse presente, 

o tumor invadia a epiderme em apenas 85,7% dos casos (n=6). Em 42,9% (n=3) dos 

carcinomas sebáceos observaram-se áreas de necrose. A infiltração inflamatória 
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demonstrou-se abundante em 57,1% dos casos (n=4) e moderada nos restantes 42,9% 

(n=3); em todos eles (n=7, 100%), as células inflamatórias observadas foram 

macrófagos e plasmócitos (infiltrado inflamatório mononuclear). Em nenhum caso se 

observou permeabilização vascular ou linfática. O índice mitótico médio foi de 1,11%. 
 

 
  Figura 10: Carcinoma sebáceo. HE. Estalão = 100 µm. 

 

Carcinomas das glândulas hepatóides 
 

 A principal característica deste grupo de tumores foi o crescimento infiltrativo 

observado nas suas margens. Todos os carcinomas hepatóides estudados eram bem 

diferenciados, constituídos por ilhas de células tumorais divididas por trabéculas de 

tecido conjuntivo fibrovascular (Figura 11). Dois tipos celulares foram observados: as 

células de reserva e as células hepatóides, maduras ou diferenciadas. As células basais 

de reserva mostraram citoplasma escasso e moderado pleomorfismo nuclear; 

encontraram-se na periferia dos agregados de células hepatóides, em número de 

camadas variável no mesmo tumor. As células hepatóides diferenciadas, caracterizaram-

-se pela forma poliédrica assemelhando-se a hepatócitos, com citoplasma abundante, 

fracamente eosinofílico e núcleo localizado em posição central, grande, ovóide, 

 32



normocomático, com um a vários nucléolos proeminentes. Em 6 casos (60%) observou-

-se diferenciação sebácea e em todos os casos estudados (100%) metaplasia escamosa 

das células tumorais. Em 8 tumores (80%) observou-se hemorragia.  

 Verificou-se invasão da epiderme em apenas 30% dos casos (n=3), embora esta 

se encontrasse ulcerada em 70% dos tumores (n=7) estudados. A presença de necrose 

foi um achado constante na totalidade da amostra (n=10, 100%). Setenta por cento dos 

tumores (n=7) apresentaram uma infiltração inflamatória moderada e 10 % (n=1) 

abundante. Nestas lesões, o tipo de infiltrado inflamatório variou entre o mononuclear 

(n=6, 75%) e o misto (n=2, 25%). Vinte por cento dos casos (n=2) não exibiram 

processo inflamatório concomitante ao tumor. Em 20% dos tumores (n=2) observaram-

se imagens de permeabilização vascular. Foi observado um índice mitótico médio de 

0,45%. 
 

 
  Figura 11: Carcinoma hepatóide. HE. Estalão = 100 µm. 
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Estudo imuno-histoquímico 
 

Citoqueratina AE1/AE3 
 

Em todos os casos estudados, a epiderme mostrou-se intensamente reactiva para 

a CK AE1/AE3, assim como os folículos pilosos (com excepção da papila dérmica), as 

células basais das glândulas sebáceas normais (sendo os sebócitos negativos), o epitélio 

secretor e as células mioepiteliais das glândulas apócrinas e ceruminosas normais e o 

epitélio dos ductos excretores glandulares.  

No Quadro 7 encontram-se os resultados da avaliação imuno-histoquímica para 

o anticorpo anti-CK AE1/AE3. 

 

Quadro 7: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticorpo anti-CK 
AE1/AE3. 
 

Imunorreactividade para a 
CK AE1/AE3 (número de 

amostras) 

 
Tipo de Tumor 

 
n 

 
Morfologia 

Celular*

− + ++ +++

CES 0 0 0 4 Carcinomas apócrinos 4 
MER 0 0 0 4 
CES 0 0 0 4 
MER 0 0 0 4 

Carcinomas apócrinos complexos  4 

MEP 0 0 0 4 
CES 0 0 0 2 Carcinomas ceruminosos 2 
MER 0 0 0 2 
CES 0 0 0 2 
MER 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos complexos 2 

MEP 0 0 0 2 
CES 0 0 0 2 
MER 0 0 0 2 
MEP 0 0 1 1 

Carcinomas ceruminosos mistos 2 

CO / OS 2 0 0 0 
B 0 0 1 6 Carcinomas sebáceos 7 
S 7 0 0 0 
B 0 1 0 9 Carcinomas das glândulas hepatóides 10 

CM 2 0 2 6 
 

* CES - células epiteliais secretoras; MER - células mioepiteliais em repouso; MEP - células mioepiteliais 
em proliferação; CO - condrócitos; OS - osteoblastos; B - células basais; S - sebócitos maduros; CM - 
células epiteliais maduras.  
** − ausência de marcação; + menos de 10% de células positivas; ++ 10-50% de células positivas; +++ 
mais de 50% de células positivas. 
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Na totalidade dos carcinomas apócrinos (n=4, 100%) e dos carcinomas 

apócrinos complexos (n=4, 100%), mais de 50% das células epiteliais secretoras e das 

células mioepiteliais (em repouso e em proliferação), apresentaram imunorreactividade 

moderada a intensa para a CK AE1/AE3 (Figuras 12 e 13). 

Em todos os carcinomas ceruminosos estudados (n=2, 100%), mais de 50% das 

células epiteliais secretoras e das células mioepiteliais em repouso apresentaram 

imunomarcação para este anticorpo (Figura 14). A mesma percentagem de marcação, 

nas mesmas populações celulares e adicionalmente nas células mioepitelais em 

proliferação, foi encontrada nos carcinomas ceruminosos complexos (n=2, 100%) 

(Figura 15). Relativamente aos carcinomas ceruminosos mistos, mantiveram-se os 

mesmos resultados, com excepção das células mioepiteliais em proliferação, cuja 

percentagem de marcação variou entre os 10% e os 50% em um dos casos e foi superior 

a 50% no outro caso estudado (Figura 16). Também nestes tumores, os condrócitos e/ou 

osteoblastos foram negativos.  

Relativamente aos carcinomas sebáceos, as células basais demonstraram-se 

invariavelmente positivas para este anticorpo, variando contudo a percentagem de 

marcação. Assim, em um dos casos (14,3%) verificou-se uma percentagem de marcação 

entre os 10% e os 50% e nos restantes 6 casos estudados (85,7%), mais de 50% destas 

células exibiram reactividade. Em todos os carcinomas sebáceos estudados (n=7, 

100%), os sebócitos apresentaram-se negativos (Figura 17).  

Em 9 carcinomas hepatóides (90%), mais de 50% das células basais 

apresentaram marcação, e em apenas 1 caso (10%) esta percentagem alterou-se para um 

valor inferior a 10%. Em 60% destes tumores (n=6), mais de 50% das células maduras 

expressaram a CK AE1/AE3; em 20% dos casos (n=2) esta percentagem diminuiu para 

valores entre os 10% e os 50% e em outros 20% (n=2), a população de células maduras 

foi mesmo negativa. Em todos os carcinomas hepatóides verificou-se uma intensa 

reactividade para esta citoqueratina nas áreas com metaplasia escamosa (Figura 18). 
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Figura 12: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma apócrino.  
Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 13: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma apócrino complexo.  
Estalão = 100 µm. 
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Figura 14: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma ceruminoso.  
Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 15: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma ceruminoso complexo.  
Estalão = 100 µm. 

 

 37



 
Figura 16: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma ceruminoso misto.  
Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 17: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma sebáceo. Estalão = 60 µm. 
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Figura 18: Expressão da CK AE1/AE3 num carcinoma hepatóide.  
Estalão = 100 µm. 

 
 
Vimentina 
 

 Na totalidade da amostra, verificou-se uma intensa imunorreactividade à 

vimentina dos fibroblastos do estroma, das células endoteliais, das células dendríticas, 

das células de Langerhans, dos miofibroblastos e do mioepitélio.  

No Quadro 8 encontram-se os resultados da avaliação imuno-histoquímica para 

o anticorpo anti-vimentina. 
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Quadro 8: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticorpo anti-
vimentina. 
 

Imunorreactividade para a 
vimentina (número de 

amostras) 

 
Tipo de Tumor 

 
n 

 
Morfologia 

Celular*

− + ++ +++

CES 4 0 0 0 Carcinomas apócrinos 4 
MER 0 0 0 4 
CES 2 2 0 0 
MER 0 0 0 4 

Carcinomas apócrinos complexos  4 

MEP 0 0 0 4 
CES 2 0 0 0 Carcinomas ceruminosos 2 
MER 0 0 0 2 
CES 0 2 0 0 
MER 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos complexos 2 

MEP 0 0 0 2 
CES 0 2 0 0 
MER 0 0 0 2 
MEP 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos mistos 2 

CO / OS 0 0 0 2 
B 0 7 0 0 Carcinomas sebáceos 7 
S 7 0 0 0 
B 0 8 2 0 Carcinomas das glândulas hepatóides 10 

CM 5 5 0 0 
 

* CES - células epiteliais secretoras; MER - células mioepiteliais em repouso; MEP - células mioepiteliais 
em proliferação; CO - condrócitos; OS - osteoblastos; B - células basais; S - sebócitos maduros; CM - 
células epiteliais maduras.  
** − ausência de marcação; + menos de 10% de células positivas; ++ 10-50% de células positivas; +++ 
mais de 50% de células positivas. 
 

 Em todos os carcinomas apócrinos estudados (n=4, 100%), mais de 50% das 

células mioepiteliais em repouso exibiram positividade para o anticorpo anti-vimentina, 

enquanto que as células epiteliais secretoras foram invariavelmente negativas (Figura 

19). Nos carcinomas apócrinos complexos, mantiveram-se os mesmos resultados para 

as células mioepiteliais em repouso e em proliferação. Em 50% dos casos estudados 

(n=2), as células epiteliais secretoras permaneceram igualmente negativas, porém nos 

restantes 50% destes tumores (n=2), algumas destas células (menos de 10%) revelaram 

positividade para este anticorpo (Figura 20). 

 Em todos os tumores malignos das glândulas ceruminosas (n=6, 100%), mais de 

50% das células mioepiteliais, quer em repouso, quer em proliferação expressaram a 

vimentina (Figuras 21-23). Relativamente aos carcinomas ceruminosos, em toda a 

amostra (n=2, 100%), as células epiteliais secretoras foram negativas (Figura 22). 

Contudo, em todos os carcinomas ceruminosos complexos (n=2, 100%) e mistos (n=2, 

100%), esta mesma população celular revelou imunoreactividade para este anticorpo, 
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numa percentagem inferior a 10% (Figuras 22 e 23). Adicionalmente, nos carcinomas 

ceruminosos mistos (n=2, 100%), mais de 50% da população de condrócitos/ 

osteoblastos exibiu marcação. 

 Na totalidade dos carcinomas das glândulas sebáceas (n=7, 100%) observou-se 

intensa marcação de células basais em percentagem inferior a 10%, enquanto que os 

sebócitos apresentaram-se sempre negativos (Figura 24). 

Nos carcinomas das glândulas hepatóides, verificámos que em 80% dos casos 

(n=8), uma percentagem inferior a 10% das células basais revelou-se positiva para o 

anticorpo anti-vimentina; nos restantes 20% (n=2), a percentagem de células basais 

positivas foi superior, variando entre os 10% e os 50%. Em 50% (n=5) destes tumores, 

as células maduras não revelaram marcação, enquanto que nos restantes 50% (n=5), 

uma percentagem inferior a 10% destas células apresentou imunorreactividade para este 

anticorpo (Figura 25). 

 

 

 
Figura 19: Expressão da vimentina num carcinoma apócrino. Estalão = 100 µm. 
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Figura 20: Expressão da vimentina num carcinoma apócrino complexo. Pormenor 
das células epiteliais positivas. Estalão = 40 µm. 

 

 
Figura 21: Expressão da vimentina num carcinoma ceruminoso. Estalão = 100 µm. 
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Figura 22: Expressão da vimentina num carcinoma ceruminoso complexo.  
Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 23: Expressão da vimentina num carcinoma ceruminoso misto.  
Estalão = 100 µm. 
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Figura 24: Expressão da vimentina num carcinoma sebáceo. Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 25: Expressão da vimentina num carcinoma hepatóide. Estalão = 60 µm. 
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Citoqueratina 14  
 

 Em todos os casos estudados, a epiderme mostrou-se intensamente reactiva para 

a CK14, assim como os folículos pilosos, as glândulas sebáceas (células basais e 

sebócitos) e as células mioepiteliais das glândulas apócrinas normais.  

No Quadro 9 encontram-se os resultados da avaliação imuno-histoquímica para 

o anticorpo anti-CK14. 

 

Quadro 9: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticorpo anti-
CK14. 
 

Imunorreactividade para a 
CK14 (número de 

amostras) 

 

Tipo de Tumor 

 

n 

 

Morfologia 
Celular*

− + ++ +++

CES 3 1 0 0 Carcinomas apócrinos 4 
MER 0 0 0 4 
CES 2 2 0 0 
MER 0 1 0 3 

Carcinomas apócrinos complexos  4 

MEP 0 0 0 4 
CES 1 0 0 1 Carcinomas ceruminosos 2 
MER 0 0 0 2 
CES 0 2 0 0 
MER 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos complexos 2 

MEP 0 0 0 2 
CES 0 2 0 0 
MER 0 0 0 2 
MEP 0 0 1 1 

Carcinomas ceruminosos mistos 2 

CO / OS 2 0 0 0 
B 0 0 0 7 Carcinomas sebáceos 7 
S 0 0 0 7 
B 0 0 0 10 Carcinomas das glândulas hepatóides 10 

CM 0 0 0 10 
 

* CES - células epiteliais secretoras; MER - células mioepiteliais em repouso; MEP - células mioepiteliais 
em proliferação; CO - condrócitos; OS - osteoblastos; B - células basais; S - sebócitos maduros; CM - 
células epiteliais maduras.  
** − ausência de marcação; + menos de 10% de células positivas; ++ 10-50% de células positivas; +++ 
mais de 50% de células positivas. 
 

 Em 75% dos carcinomas apócrinos estudados (n=3), as células epiteliais 

secretoras foram negativas para o anticorpo anti-CK14 e em 25% destes tumores (n=1) 

estas mesmas células exibiram marcação, numa percentagem inferior a 10%. Em todos 

os carcinomas apócrinos (n=4, 100%), mais de 50% das células mioepiteliais exibiram 

marcação com este anticorpo (Figura 26). Relativamente aos carcinomas apócrinos 

complexos, em 50% dos casos (n=2), as células epiteliais secretoras foram negativas e 
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nos restantes 50% (n=2), esta população celular revelou positividade, ainda que em 

menos de 10% das células que a constituíam. A percentagem de marcação das células 

mioepiteliais em repouso para este anticorpo foi variável, sendo inferior a 10% em um 

dos carcinomas apócrinos complexos (25%) e superior a 50% nos restantes 3 casos 

estudados (75%); as células mioepiteliais em proliferação manifestaram percentagens de 

marcação superiores a 50%, em todos os carcinomas apócrinos complexos estudados 

(n=4, 100%) (Figura 27). 

 Num dos carcinomas ceruminosos da nossa amostra (50%), as células epiteliais 

secretoras foram negativas; no outro caso estudado (50%), mais de 50% destas células 

apresentaram reactividade para este anticorpo. Nos 2 casos (100%), mais de 50% das 

células mioepiteliais em repouso foram positivas (Figura 28). Em ambos os carcinomas 

ceruminosos complexos estudados (n=2, 100%), as células epiteliais secretoras 

expressaram a CK14, numa percentagem inferior a 10%, enquanto que nas células 

mioepiteliais (em repouso e em proliferação) esta expressão verificou-se numa 

percentagem superior a 50% (Figura 29). Nos carcinomas ceruminosos mistos, foram 

obtidos os mesmos resultados referidos para os carcinomas ceruminosos complexos, 

relativamente às células epiteliais secretoras e mioepiteliais em repouso; no que respeita 

às células mioepitelais em proliferação, a percentagem de marcação variou entre os 10% 

e os 50% em um dos casos (50%) e foi superior a 50% no outro caso estudado (50%) 

(Figura 30). Os condrócitos/osteoblastos foram sempre negativos para esta 

citoqueratina. 

 Em todos os carcinomas sebáceos da nossa amostra (n=7, 100%), mais de 50% 

das células basais e dos sebócitos apresentaram marcação para o anticorpo anti-CK14 

(Figura 31). 

 Ambas as populações celulares (células basais e células epitelais maduras), de 

todos carcinomas hepatóides estudados (n=10, 100%) evidenciaram imunomarcação, 

numa percentagem superior a 50% (Figura 32). 
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Figura 26: Expressão da CK14 num carcinoma apócrino. Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 27: Expressão da CK14 num carcinoma apócrino complexo.  
Estalão = 100 µm. 
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Figura 28: Expressão da CK14 num carcinoma ceruminoso. Estalão = 100 µm. 

 

 
Figura 29: Expressão da CK14 num carcinoma ceruminoso complexo.  
Estalão = 100 µm. 
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Figura 30: Expressão da CK14 num carcinoma ceruminoso misto. Estalão = 100 
µm. 

 

 
Figura 31: Expressão da CK14 num carcinoma sebáceo. Estalão = 100 µm. 
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Figura 32: Expressão da CK14 num carcinoma hepatóide. Estalão = 100 µm. 

 

 

p63 
 

 Nos casos em estudo, observou-se imunorreactividade para a p63, traduzida por 

marcação nuclear, nas células dos estrato basal e espinhoso da epiderme, assim como na 

bainha externa dos folículos pilosos, células basais das glândulas sebáceas normais e 

células mioepiteliais das glândulas apócrinas normais.  

No Quadro 10 encontram-se os resultados da avaliação imuno-histoquímica para 

o anticorpo anti-p63. 
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Quadro 10: Imunorreactividade dos adenocarcinomas cutâneos para o anticocorpo anti-
p63. 
 

Imunorreactividade para a 
p63 (número de amostras)

 
Tipo de Tumor 

 
n 

 
Morfologia 

Celular* − + ++ +++

CES 4 0 0 0 Carcinomas apócrinos 4 
MER 0 1 0 3 
CES 4 0 0 0 
MER 0 0 0 4 

Carcinomas apócrinos complexos  4 

MEP 0 0 0 4 
CES 2 0 0 0 Carcinomas ceruminosos 2 
MER 0 1 0 1 
CES 2 0 0 0 
MER 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos complexos 2 

MEP 0 0 0 2 
CES 2 0 0 0 
MER 0 0 0 2 
MEP 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos mistos 2 

CO / OS 2 0 0 0 
B 0 0 0 7 Carcinomas sebáceos 7 
S 3 3 1 0 
B 0 0 0 10 Carcinomas das glândulas hepatóides 10 

CM 0 0 0 10 
 

* CES - células epiteliais secretoras; MER - células mioepiteliais em repouso; MEP - células mioepiteliais 
em proliferação; CO - condrócitos; OS - osteoblastos; B - células basais; S - sebócitos maduros; CM - 
células epiteliais maduras.  
** − ausência de marcação; + menos de 10% de células positivas; ++ 10-50% de células positivas; +++ 
mais de 50% de células positivas. 
 

 Em 75% dos carcinomas apócrinos (n=3) observou-se imunorreactividade para 

este anticorpo em mais de 50% das células mioepiteliais. Em 25% dos casos (n=1), 

menos de 10% destas células se mostraram reactivas. Na totalidade da amostra (n=4, 

100%), as células epiteliais secretoras nunca expressaram a p63 (Figura 33). Nos 

carcinomas apócrinos complexos (n=4, 100%), também as células epiteliais secretoras 

foram sempre negativas a este anticorpo, enquanto que as células mioepiteliais, quer em 

repouso, quer em proliferação, apresentaram-se invariavelmente positivas, com uma 

percentagem de marcação superior a 50% em todos os casos estudados (n=4, 100%) 

(Figura 34).  

 À semelhança dos seus análogos apócrinos, nos carcinomas ceruminosos, as 

células epiteliais secretoras nunca expressaram a p63. Mais uma vez, a marcação 

limitou-se às células mioepiteliais em repouso, com uma percentagem de marcação 

inferior a 10% num dos casos e superior a 50% no outro caso estudado (Figura 35). Nos 

carcinomas ceruminosos complexos e mistos apenas as células mioepiteliais 
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demonstraram imunorreactividade, numa percentagem superior a 50% na totalidade dos 

casos (n=4, 100%) (Figuras 36 e 37). Nos carcinomas ceruminosos mistos (n=2, 100%), 

para além das células epiteliais secretoras, também os condrócitos/ osteoblastos foram 

negativos.  

 Nos carcinomas sebáceos, as células basais expressaram sempre a p63 (n=7, 

100%). Em 4 casos (57,1%), também alguns sebócitos apresentaram marcação nuclear, 

principalmente aqueles mais próximos das células basais, em percentagem entre 10% e 

50% em 1 caso (14,3%) e inferior a 10% nos restantes 3 casos (42,9%) (Figura 38). 

Igualmente em 3 casos (42,9%), os sebócitos não marcaram com este anticorpo. 

Na totalidade da amostra de carcinomas hepatóides (n=10, 100%), ambas as 

populações celulares que os constituem apresentaram uma percentagem de marcação 

superior a 50% (Figura 39). 
 
 

 
  Figura 33: Expressão da p63 num carcinoma apócrino. Estalão = 100 µm. 
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 Figura 34: Expressão da p63 num carcinoma apócrino complexo.  
 Estalão = 100 µm. 

 

 
  Figura 35: Expressão da p63 num carcinoma ceruminoso. Estalão = 100 µm. 
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  Figura 36: Expressão da p63 num carcinoma ceruminoso complexo.  
  Estalão = 100 µm. 

 

 
  Figura 37: Expressão da p63 num carcinoma ceruminoso misto. Estalão = 100 µm. 
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  Figura 38: Expressão da p63 num carcinoma sebáceo. Estalão = 100 µm. 

 

 
  Figura 39: Expressão da p63 num carcinoma hepatóide. Estalão = 60 µm. 

 
 

 55



Calponina 
 

 Na nossa amostra, as células mioepiteliais das glândulas apócrinas normais, o 

músculo erector do pêlo e a camada muscular da vasculatura dérmica, demonstraram 

imunorreactividade à calponina.  

O anticorpo anti-calponina foi usado apenas nos carcinomas apócrinos e 

ceruminosos, na medida em que, tratando-se de um marcador sensível para mioepitélios, 

permitir-nos-ía clarificar as marcações obtidas anteriormente para estes dois grupos de 

tumores. Contudo, observámos que algumas células fusiformes do estroma 

apresentaram imunomarcação para o anticorpo em análise, tendo sido interpretadas 

como miofibroblastos (Figura 40). 

No Quadro 11 encontram-se os resultados da avaliação imuno-histoquímica para 

o anticorpo anti-calponina. 

 

Quadro 11: Imunorreactividade dos tumores malignos com diferenciação apócrina e 
ceruminosa para o anticocorpo anti-calponina. 
 

Imunorreactividade para a 
calponina (número de 

amostras) 

 
Tipo de Tumor 

 
n 

 
Morfologia 

Celular*

− + ++ +++

CES 4 0 0 0 Carcinomas apócrinos 4 
MER 0 0 0 4 
CES 4 0 0 0 
MER 0 0 0 4 

Carcinomas apócrinos complexos  4 

MEP 0 0 0 4 
CES 2 0 0 0 Carcinomas ceruminosos 2 
MER 0 0 1 1 
CES 2 0 0 0 
MER 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos complexos 2 

MEP 0 0 0 2 
CES 1 1 0 0 
MER 0 0 0 2 
MEP 0 0 0 2 

Carcinomas ceruminosos mistos 2 

CO / OS 2 0 0 0 
 

* CES - células epiteliais secretoras; MER - células mioepiteliais em repouso; MEP - células mioepiteliais 
em proliferação; CO - condrócitos; OS - osteoblastos.  
** − ausência de marcação; + menos de 10% de células positivas; ++ 10-50% de células positivas; +++ 
mais de 50% de células positivas. 
 

 Em todos os carcinomas apócrinos e carcinomas apócrinos complexos estudados 

(n=4, 100%), apenas as células mioepiteliais, quer em repouso, quer em proliferação, 
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apresentaram positividade para este anticorpo, invariavelmente numa percentagem 

superior a 50% (Figuras 41 e 42).  

 Nos carcinomas ceruminosos (n=2, 100%), as células epiteliais secretoras 

permaneceram negativas; as células mioepiteliais em repouso mostraram-se 

invariavelmente positivas: em um dos casos (50%) a percentagem de marcação variou 

entre os 10% e os 50%, e no outro caso estudado (50%), mais de 50% destas células 

exibiu marcação (Figura 43). Na totalidade dos carcinomas ceruminosos complexos 

(n=2, 100%), as células epiteliais secretoras foram negativas e mais de 50% das células 

mioepiteliais, em repouso e em proliferação, exibiram marcação (Figura 44). Em um 

dos carcinomas ceruminosos mistos (50%), e à semelhança do descrito anteriormente, a 

população de células secretoras foi negativa; porém no outro caso estudado (50%), 

escassas células desta população (menos de 10%) exibiram positividade (Figura 45). 

Mais de 50% de ambas as populações de células mioepiteliais expressou este anticorpo 

e os condrócitos/osteoblastos foram negativos, em ambos os carcinomas ceruminosos 

mistos estudados (n=2, 100%). 
 
 

 
  Figura 40: Expressão da calponina em miofibroblastos do estroma.  
  Carcinoma apócrino. Estalão = 60 µm. 
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  Figura 41: Expressão da calponina num carcinoma apócrino. Estalão = 60 µm. 

 

 
  Figura 42: Expressão da calponina num carcinoma apócrino complexo.  
  Estalão = 100 µm. 
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  Figura 43: Expressão da calponina num carcinoma ceruminoso. Estalão = 100 µm. 

 

 
  Figura 44: Expressão da calponina num carcinoma ceruminoso complexo.  
  Estalão = 100 µm. 
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  Figura 45: Expressão da calponina num carcinoma ceruminoso misto.  
  Estalão = 100 µm. 

 

 

Ki-67 
 

Em todos os casos estudados, observou-se uma reacção positiva, traduzida por 

uma marcação nuclear, nas células do estrato basal da epiderme, nos folículos pilosos e 

em células isoladas das glândulas sebáceas e apócrinas. 

 A imunorreactividade observada para este anticorpo não foi uniforme em cada 

tumor, notando-se uma diminuição no número e na intensidade de marcação no centro 

do tumor. Assim, foi na periferia do tumor que se encontrou uma maior e mais intensa 

percentagem de marcação (Figuras 46-52).   

No Quadro 12 encontram-se os valores obtidos para o índice proliferativo pelo 

anticorpo anti-Ki-67, nos vários subgrupos e grupos de tumores estudados, assim como 

na totalidade da amostra. 
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Quadro 12: Índices proliferativos obtidos pela avaliação da imunorreactividade ao 
anticorpo anti-Ki-67. 
 

Ki-67 Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão 
CA 12,4% 7,7% 5,2% 29,2% 11,3% 

CAC 9,5% 9,4% 3% 16,1% 5,4% 
TMA 10,9% 8,5% 3% 29,2% 8,4% 
CC 33,1% 33,1% 15,3% 50,9% 25,2% 

CCC 14,6% 14,6% 9,6% 19,6% 7,1% 
CCM 13,6% 13,6% 13,4% 13,7% 0,2% 
TMC 20,4% 14,5% 9,6% 50,9% 15,3% 
CS 21,1% 22% 3,2% 29,7% 8,9% 
CH 10,8% 10,2% 1,6% 21% 5,9% 

TOTAL 15% 13,4% 1,6% 50,9% 10,3% 
Legenda: CA - carcinomas apócrinos; CAC - carcinomas apócrinos complexos; TMA tumores malignos 
das glândulas apócrinas; CC - carcinomas ceruminosos ; CCC - carcinomas ceruminosos complexos; 
CCM - carcinomas ceruminosos mistos; TMC - tumores malignos das glândulas ceruminosas; CS - 
carcinomas sebáceos; CH - carcinomas hepatóides. 
 
 
 

 
  Figura 46: Expressão do Ki-67 num carcinoma apócrino. Estalão = 100 µm. 
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  Figura 47: Expressão do Ki-67 num carcinoma apócrino complexo.  
  Estalão = 60 µm. 

 

 
  Figura 48: Expressão do Ki-67 num carcinoma ceruminoso. Estalão = 100 µm. 
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  Figura 49: Expressão do Ki-67 num carcinoma ceruminoso complexo.  
  Estalão = 100 µm. 

 

 
  Figura 50: Expressão do Ki-67 num carcinoma ceruminoso misto.  
  Estalão = 60 µm. 
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  Figura 51: Expressão do Ki-67 num carcinoma sebáceo. Estalão = 60 µm. 

 
 

 
  Figura 52: Expressão do Ki-67 num carcinoma hepatóide. Estalão = 60 µm. 
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DISCUSSÃO 
 

Os tumores epiteliais com diferenciação glandular são lesões frequentes em 

canídeos. Num estudo realizado em 1213 tumores epiteliais e melanocíticos da pele de 

canídeos, recebidos no Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) por um período de 10 anos, 

41,7% (n=506) corresponderam a tumores com diferenciação anexal, dos quais 62,3% 

(n=315) eram tumores das glândulas sebáceas e das glândulas sebáceas modificadas e 

7,3% (n=37) eram tumores das glândulas apócrinas e das glândulas apócrinas 

modificadas (Saraiva et al., 2005). Esta elevada frequência encontrada proporcionou o 

início do presente trabalho. 

No nosso estudo analisámos tumores malignos das glândulas apócrinas, 

ceruminosas, sebáceas e hepatóides, tendo verificado que todos eles são tumores raros 

em canídeos, ainda que juntamente com os seus análogos benignos constituam um 

grupo importante de neoplasias cutâneas.  

Em Medicina Veterinária, os dados relativos a estes tumores são muito escassos, 

pelo que alguns dos nossos resultados revelaram informações novas, e segundo o nosso 

conhecimento, nunca antes referidas por outros autores.  

A escolha das lesões malignas prendeu-se com o facto destas terem 

potencialmente pior prognóstico do que os seus análogos benignos, tal como referido 

por alguns autores (Scott e Anderson, 1990; Goldschmidt e Hendrick, 2002). No entanto, em 

nenhum dos casos estudados se encontraram metástases à distância dos referidos 

tumores e em nenhum dos animais eles foram causa de morte. Estes resultados 

corroboram dados mencionados anteriormente, que referem a raridade da mestastização 

dos adenocarcinomas cutâneos nos animais, ao contrário do que acontece no Homem.  

 

Em nenhum dos grupos de tumores estudados se verificou qualquer tendência 

racial, o que poderá dever-se ao reduzido número de animais em estudo. No entanto, 

várias raças são referidas como tendo um risco elevado para o desenvolvimento destas 

neoplasias, estando igualmente descritas raças com baixo risco de desenvolvimento dos 

mesmos tumores. Porém, não existem evidências efectivas de predisposição racial. 

Raças apontadas como tendo um risco acrescido de desenvolvimento de tumores 

malignos com diferenciação apócrina incluem a Old English Sheepdog, a Shih Tzu e a 
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Pastor Alemão; a raça Doberman Pinscher apresenta um baixo risco (Goldschmidt e 

Hendrick, 2002). No seu estudo realizado em tumores das glândulas apócrinas em 44 

canídeos, Kalaher et al. (1990) referem os Golden Retrievers como estando sobre-

representados. Relativamente aos tumores malignos das glândulas ceruminosas, os 

Cockers Spaniel são referidos como tendo um risco acrescido (Goldschmidt e Hendrick, 

2002). As raças Cocker Spaniel, West Highland White Terrier, Scottish Terrier, Cavalier 

King Charles Spaniel e Husky Siberiano são apontadas como tendo elevado risco de 

desenvolvimento de carcinomas sebáceos (Scott et al., 2001; Goldschmidt e Hendrick, 2002; 

Gross et al., 2005), enquanto que as raças Doberman Pinscher e Boxer possuem riso 

diminuído (Goldschmidt e Hendrick, 2002). Raças como a Husky Siberiano, a Pastor Alemão 

e a Shih Tzu apresentam, segundo a literatura, risco elevado para carcinomas das 

glândulas hepatóides (Thomas e Fox, 1998; Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et al., 2005).  

A maioria dos animais afectados pelos tumores em estudo pertencia ao sexo 

masculino, observando-se uma tendência nítida neste sentido. Na bibliografia 

disponível, é referida uma predisposição sexual para machos apenas nos carcinomas 

hepatóides (Thomas e Fox, 1998; Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et al., 2005), enquanto que 

nos restantes tipos tumorais, a distribuição entre sexos é mais equilibrada (Kalaher et al., 

1990; London et al., 1996; Scott et al., 2001; Goldschmidt e Hendrick, 2002).    

A média de idades dos animais em estudo revelou ser diferente para os vários 

tumores, existindo também alguma variação relativamente aos dados referidos na 

bibliografia. Essa pequena discrepância poderá relacionar-se com o número reduzido de 

animais em estudo, não tendo, na maior parte dos casos, um significado clínico 

relevante. Assim, nos carcinomas com diferenciação apócrina, a média de idades 

observada foi de 8 anos, com uma variação entre 1 e 10 anos. Segundo Goldschmidt e 

Hendrick (2002), o pico de incidência destes tumores situa-se entre os 8 e os 12 anos de 

idade, existindo relatos de cães afectados com idades compreendidas entre os 2 e os 15 

anos. Já Gross et al. (2005) referem uma média de 10 anos, enquanto que Simko et al. 
(2003) apontam os 9 anos como a idade média para a ocorrência destes tumores em 

canídeos. Nos carcinomas com diferenciação ceruminosa, a média de idades por nós 

observada foi de 11 anos, com uma variação entre os 8 e os 14 anos; a literatura refere 

um intervalo de idades mais amplo entre os 5 e os 14 anos, com um pico de incidência 

entre os 9 e os 11 anos de idade (Goldschmidt e Hendrick, 2002). Nos carcinomas sebáceos, a 

média de idades encontrada foi de 10 anos, com uma variação entre os 7 e os 15 anos. 

Goldschmidt e Hendrick (2002) referem um intervalo de idades mais curto (entre os 9 e 
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os 13 anos), para o pico de incidência destes tumores. Nos carcinomas hepatóides, a 

média de idades observada foi de 12 anos, com uma variação entre os 9 e os 15 anos. 

Outros autores referem um intervalo de idades dos animais diagnosticados mais amplo, 

variando entre os 4 e os 15 anos de idade, com um pico de incidência entre os 8 e os 12 

anos (Goldschmidt e Hendrick, 2002).  

Do ponto de vista clínico, os tumores malignos das glândulas apócrinas 

apresentaram-se sempre como lesões nodulares, com 1 a 5 cm de diâmetro. Segundo 

vários autores, a apresentação clínica destes tumores é muito diversa, podendo variar em 

tamanho desde escassos milímetros a vários centímetros (Goldschmidt e Hendrick, 2002; 

Gross et al., 2005). A localização destes tumores foi muito variada (região cervical, dorso, 

cauda, pálpebra e membro anterior). Curiosamente, alguns autores referem as regiões 

axilar e inguinal como locais anatómicos preferenciais de ocorrência destes tumores 

(Goldschmidt e Hendrick, 2002), assim como os membros (Gross et al., 2005); Pulley et al. 
(1990) não mencionam qualquer local específico para a ocorrência destes tumores, 

alegando que eles podem ocorrer em qualquer localização, o que sustenta os resultados 

por nós obtidos. Também Kalaher et al. (1990) e Simko et al. (2003) referem várias 

localizações anatómicas para a ocorrência destes tumores. Em 1997, Hirai et al. 
descreveram um caso de um adenocarcinoma apócrino com ocorrência na pálpebra de 

um cão, localização esta também encontrada no presente trabalho. A maioria dos 

carcinomas apócrinos surgiu no nosso estudo como uma lesão solitária. Em apenas um 

animal se observaram lesões múltiplas, o que já foi relatado por Kalaher et al. (1990) e 

Simko et al. (2003), e neste mesmo caso verificaram-se recidivas locais das lesões. Os 

dados relativos às taxas de recorrência local destes tumores são muito escassos (Gross et 

al., 2005). A metastização é variável, consoante o grau histológico de agressividade do 

tumor, ocorrendo preferencialmente para os gânglios linfáticos regionais e daí para os 

pulmões (Goldschmidt e Hendrick, 2002; Simko et al., 2003; Gross et al., 2005); os tumores com 

proliferação do componente mioepitelial tendem a ter taxas de metastização mais baixas 

(Goldschmidt e Hendrick, 2002). Nenhuma destas ocorrências foi verificada no presente 

trabalho. 

Os tumores malignos das glândulas ceruminosas manifestaram-se clinicamente 

como lesões únicas do canal auditivo externo, nodulares ou exofíticas, com diâmetro 

compreendido entre 1 cm e 3,5 cm. Em nenhum caso se observaram recidivas locais da 

lesão. Scott et al. (2001) referem diâmetros inferiores a 1 cm. Segundo Marino et al. 
(1993), a recorrência local destes tumores depende da técnica cirúrgica aplicada na sua 

 67



excisão; assim, a ablação total do canal auditivo tende a ser curativa, enquanto que com 

técnicas mais conservativas, as recorrências locais são frequentes; no nosso estudo não 

foi avaliada a técnica cirúrgica utilizada, ainda que segundo a nossa experiência, a 

ablação da totalidade do canal auditivo seja a técnica mais comum. A metastização dos 

carcinomas ceruminosos para os gânglios linfáticos regionais é mais comum nos gatos 

do que no cães, podendo contudo ocorrer em ambas as espécies (Pulley e Stannard, 1990; 

Morrison, 1998); também os pulmões são referidos como local preferencial da 

metastização destes tumores (Pulley e Stannard, 1990). Conforme referido anteriormente, no 

nosso estudo não foram encontradas metástases dos carcinomas ceruminosos. 

Os carcinomas sebáceos surgiram como lesões nodulares ou exofíticas com 1 cm 

a 3 cm de diâmetro. Scott et al. (2001) referem lesões com o mesmo aspecto clínico, que 

podem atingir os 7,5 cm de diâmetro. Goldschmidt e Hendrick (2002) referem que as 

formas mais comuns de apresentação clínica destes tumores são massas intradérmicas 

multilobuladas. As localizações anatómicas preferenciais encontradas na nossa amostra 

foram a face e o pescoço, tal como referido por outros autores (Scott et al., 2001; 

Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et al., 2005). Foram também identificados carcinomas 

sebáceos com localização na pálpebra, descrita como um local de ocorrência raro destes 

carcinomas em canídeos, ao contrário do que acontece no Homem (Gross et al., 2005). 

Scott et al. (2001) descrevem ainda os membros como locais frequentes de ocorrência 

destes tumores. De facto, qualquer local anatómico que contenha glândulas sebáceas 

pode potencialmente originar tumores com diferenciação sebácea (Alawi e Siddiqui, 2005). 

Em dois dos animais estudados existiam lesões múltiplas, apesar dos carcinomas 

sebáceos tenderem a ser lesões solitárias, tal como referido por Thomas e Fox (1998). 

Em nenhum caso se verificaram recidivas locais ou metástases à distância destes 

tumores, o que está de acordo com a literatura que refere a raridade da recorrência local 

(Gross et al., 2005), assim como da metastização dos carcinomas sebáceos (Pulley e Stannard, 

1990; Goldschmidt e Hendrick, 2002). Quando presente, a metastização ocorre 

preferencialmente para os gânglios linfáticos regionais (Goldschmidt e Hendrick, 2002) e daí 

para os pulmões e outros locais (Pulley e Stannard, 1990).  

Os carcinomas perianais hepatóides manifestaram-se como lesões nodulares ou 

exofíticas, com localização preferencial na região perianal; em apenas um dos casos esta 

lesão se manifestou no prepúcio. De facto, estas são as localizações preferenciais 

apontadas por outros autores, que acrescentam também a cauda como uma localização 

anatómica frequente para a ocorrência destes tumores (Goldschmidt e Hendrick, 2002). No 
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entanto, a região perianal é sem dúvida a mais comum (Gross et al., 2005). Tal facto seria 

de esperar já que as glândulas hepatóides são mais numerosas nestas regiões. A 

aparência clínica destas lesões não deverá ser relevante uma vez que os carcinomas 

hepatóides são macroscopicamente indistinguíveis dos seus análogos benignos (Thomas e 

Fox, 1998; Goldschmidt e Hendrick, 2002). No nosso estudo, não foi possível avaliar o 

tamanho destas lesões, uma vez que a maioria não foi enviada na totalidade e este dado 

não foi fornecido pelos cirurgiões. Porém, segundo Gross et al. (2005) o tamanho dos 

carcinomas hepatóides é muito variável, não sendo critério distintivo na avaliação 

clínica. Em dois dos animais da nossa amostra observaram-se lesões múltiplas, o que é 

frequente acontecer (Thomas e Fox, 1998), tendo o tumor recidivado localmente em apenas 

um deles. Num estudo retrospectivo referido por Gross et al. (2005), em 14 de 41 cães 

observou-se recorrência local de carcinomas perianais hepatóides, não estando descrita 

correlação entre as recidivas e a multiplicidade das lesões, mas existindo uma 

correlação entre as mesmas e o avançado estado clínico da doença aquando do momento 

do diagnóstico. No mesmo estudo, 15% dos animais apresentaram metastização 

regional e/ou distante. A metastização dos carcinomas hepatóides pode ocorrer via 

linfática para os gânglios linfáticos regionais (preferencialmente os sagrados e os ilíacos 

internos), com subsequente metastização do pulmão e outros órgãos internos (Pulley e 

Stannard, 1990; Goldschmidt e Hendrick, 2002); porém não estão descritos critérios que façam 

prever o comportamento metastásico destes tumores (Goldschmidt e Hendrick, 2002). No 

nosso estudo não foram observadas metástases dos carcinomas perianais, mesmo 

quando foi observada invasão de vasos sanguíneos e/ou linfáticos. 

 

Os tumores estudados no presente trabalho foram classificados histologicamente 

com base nos critérios de classificação da OMS para os tumores epiteliais e 

melanocíticos da pele dos animais domésticos. Segundo esta classificação, os tumores 

malignos das glândulas apócrinas são agrupados em carcinomas apócrinos e em 

carcinomas apócrinos mistos e complexos, para além dos carcinomas ductais (que não 

constituíram objecto do nosso estudo). A mesma terminologia é aplicada aos tumores 

malignos das glândulas ceruminosas. Os tumores malignos com diferenciação sebácea 

são designados por carcinomas sebáceos e aos tumores malignos das glândulas 

hepatóides são atribuídas as designações "carcinomas das glândulas hepatóides", 

"carcinomas das glândulas perianais" ou "carcinomas das glândulas circumanais" 

(Goldschmidt et al., 1998).  
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Gross et al. (2005) apresentam uma classificação diferente da imposta pela 

OMS, propondo uma distinção morfológica mais pormenorizada dos vários padrões dos 

carcinomas secretores apócrinos. Assim, os carcinomas apócrinos são subdivididos em 

cistadenocarcinomas, adenocarcinomas apócrinos simples e adenocarcinomas apócrinos 

complexos e mistos. Os cistadenocarcinomas são caracterizados pela proliferação 

maligna de células secretoras que formam estruturas papilares ou cribriformes para o 

interior de grandes estruturas quísticas; já os adenocarcinomas simples apresentam um 

padrão acinar, papilar ou sólido (Gross et al., 2005). Pelo contrário, Goldschmidt et al. 
(1998 e 2002) referem apenas a designação "carcinomas apócrinos", que inclui os 

padrões acima referidos e ainda um padrão tubular, para além dos carcinomas apócrinos 

complexos e mistos.  

Na mesma classificação proposta por Gross et al. (2005), os carcinomas 

sebáceos são subdivididos em sebocítios e epiteliomatosos, consoante haja um 

predomínio de sebócitos ou de células de reserva, respectivamente. Em nenhum outro 

estudo veterinário encontramos estas designações. Inclusivamente, a classificação 

histológica da OMS é peremptória em afirmar que a maioria das células tumorais dos 

carcinomas sebáceos não faz lembrar as células basais de reserva dos epiteliomas 

sebáceos (Goldschmidt et al., 1998). A divisão entre carcinomas sebáceos sebocítios e 

epiteliomatosos é de alguma forma artificial, mas poderá ser útil no refinamento dos 

critérios de diagnóstico e na predição do comportamento biológico destes tumores; mais 

ainda, actualmente não se sabe quantos tumores interpretados como epiteliomas 

sebáceos (entidade confusa e controversa), deveriam ser mais apropriadamente 

classificados como carcinomas sebáceos epiteliomatosos. De facto, a distinção 

histológica entre epiteliomas e carcinomas sebáceos epiteliomatosos é muito difícil, 

pelo que mais estudos deverão ser realizados de forma a serem encontradas 

características específicas de cada uma destas entidades. A utilização de marcadores de 

proliferação em estudos retrospectivos de grandes séries de tumores poderá trazer 

grandes benefícios na distinção destas lesões (Gross et al., 2005). No Homem, Crowson et 
al. (2006) referem a utilização de outros anticorpos (i.e. anti-p21 e anti-EMA) na 

diferenciação das várias lesões proliferativas com origem sebácea; o mesmo estudo 

deverá também ser aplicado à Medicina Veterinária, para uma melhor compreensão 

destas lesões. 

Finalmente, e ainda segundo Gross et al. (2005), os carcinomas das glândulas 

perianais são subdivididos em bem diferenciados e mal diferenciados. A distinção entre 
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estas duas entidades não é fácil, assim como entre carcinomas bem diferenciados e 

adenomas hepatóides. Também neste caso, a utilização de marcadores de proliferação 

poderá encontrar resultados que permitam esta diferenciação (Gross et al., 2005).  

No presente trabalho optámos sempre por utilizar a classificação da OMS em 

vigor (Goldschmidt et al., 1998), por ser uma classificação internacional de referência. No 

entanto, segundo Gross et al. (2005), os adenocarcinomas com diferenciação apócrina 

estudados poderiam ser subdivididos em cistadenocarcinomas e adenocarcinomas 

simples com padrão sólido e tubular; os carcinomas sebáceos deveriam considerar-se 

epiteliomatosos, já que em todos eles se observou um predomínio de células basais de 

reserva e todos os carcinomas das glândulas hepatóides da nossa amostra seriam bem 

diferenciados. No final do nosso estudo, concluímos que a terminologia aplicada pela 

classificação da OMS em vigor dos adenocarcinomas cutâneos dos animais domésticos 

é de tal forma simplista, que dificulta e em certos casos impede uma caracterização 

precisa das lesões. Pensámos que a nomenclatura proposta por Gross et al. (2005) é 

mais abrangente e consequentemente mais aplicável à realidade observada na prática da 

Patologia Veterinária. Ousamos ainda propor uma nomenclatura mais vasta; à 

semelhança do que acontece nos tumores de mama (glândula apócrina modificada) dos 

animais domésticos, sugerimos a classificação de "carcinomas sólidos" e "carcinomas 

tubulares" para os tumores malignos com diferenciação apócrina e ceruminosa. 

Também a nomenclatura imposta pela OMS limita a aplicação do termo 

"adenocarcinoma" quando nos referimos a tumores malignos com diferenciação 

glandular. Esta terminologia nunca é mencionada nessa classificação, pelo que por 

vezes não é considerada legítima. No entanto, Kusters et al. (1999), Simko et al. (2003), 

Fan et al. (2004) e Gross et al. (2005) utilizam a designação de "adenocarcinoma" 

relativamente a tumores malignos das glândulas sebáceas, ceruminosas, apócrinas e 

écrinas. A designação de “adenocarcinomas” aplicada aos tumores em estudo é também 

aqui empregue, pelo facto de a considerarmos válida para tumores glandulares.  

Aquando do estudo histopatológico dos adenocarcinomas cutâneos que 

constituem a nossa amostra, verificámos que os critérios da OMS são escassos e até 

certo ponto omissos, tentando simplificar uma classificação que, pelo contrário, se 

revela complexa. Assim, analisámos alguns parâmetros histológicos de forma mais 

pormenorizada e outros nunca antes descritos na bibliografia veterinária disponível, 

para uma melhor caracterização das lesões em estudo.  
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O padrão arquitectural dos vários adenocarcinomas estudados, as características 

citológicas e nucleares das células neoplásicas, a invasão dos tecidos adjacentes pelo 

tumor e a ulceração são características aqui descritas que estão em concordância com 

outros autores (Kalaher et al., 1990; Pulley e Stannard, 1990; Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et 

al., 2005).  

Relativamente à invasão da epiderme pelo tumor, apenas Gross et al. (2005) a 

referem como sendo frequente nos carcinomas sebáceos, o que está de acordo com os 

nossos resultados. Nos outros tipos tumorais não se encontram referências neste sentido. 

No nosso trabalho verificámos que nos restantes adenocarcinomas cutâneos estudados, 

não raras vezes se observou invasão da epiderme pelo tumor, com uma maior frequência 

nos tumores malignos com diferenciação ceruminosa.  

Gross et al. (2005) mencionam que a necrose é um achado frequente nos 

carcinomas apócrinos e nos carcinomas sebáceos, estando associada nos primeiros com 

a indiferenciação do tumor. Hirai et al. (1997), ao relatarem um caso de um tumor com 

diferenciação apócrina na pálpebra de um cão, também referem ter visualizado necrose 

intratumoral. No presente estudo observámos frequentemente áreas de necrose 

intralesional também nos carcinomas apócrinos complexos e nos carcinomas 

ceruminosos simples. Nos carcinomas hepatóides a necrose foi constante.  

No nosso trabalho avaliámos a presença de infiltrado inflamatório e o seu tipo 

nas várias lesões, tendo verificado que em todos os grupos de tumores estudados, a 

infiltração inflamatória é uma constante, variando em extensão dentro de cada grupo, e 

sendo predominantemente mononuclear. Na literatura são escassas as informações 

relativas a esta característica. Gross et al. (2005) referem que os carcinomas apócrinos 

apresentam por vezes inflamação moderada, não se reportando ao tipo de infiltrado 

inflamatório observado. Também Hirai et al. (1997) referem infiltrado inflamatório 

linfoplasmocitário no tumor estudado. Suckow et al. (2002) descrevem um 

adenocarcinoma sebáceo no canal auditivo externo de um coelho, cuja análise 

histológica também revelou infiltrado inflamatório mononuclear adjacente ao tumor.  

A permeabilização linfática é por vários autores apontada como sendo específica 

de malignidade (Pulley e Stannard, 1990; Goldschmidt e Hendrick, 2002; Gross et al., 2005), não se 

encontrando descrita a frequência da permeabilização vascular. Em apenas dois tumores 

da nossa amostra, ambos carcinomas perianais hepatóides, observámos permeabilização 

vascular, sem contudo se verificarem metástases à distância.  
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O índice mitótico calculado para os vários tumores estudados revelou-se sempre 

baixo e variável. Gross et al. (2005) descrevem o índice mitótico como moderado a 

baixo para os carcinomas apócrinos e hepatóides bem diferenciados e moderado a alto 

para os carcinomas sebáceos; os valores calculados no nosso estudo, revelam que de 

facto, os carcinomas sebáceos apresentaram índices mitóticos superiores aos restantes 

grupos de tumores, o que de alguma forma corrobora os dados destes autores. Já Pulley 

et al. (1990) referem índices mitóticos moderados a altos para os carcinomas apócrinos 

e variáveis para os carcinomas hepatóides; Goldschmidt e Hendrick (2002) mencionam 

que o índice mitótico é variável nos carcinomas sebáceos e apócrinos. No presente 

estudo, verificámos também que os índices mitóticos calculados para os tumores 

malignos das glândulas apócrinas e das glândulas ceruminosas são muito próximos, o 

que deverá estar relacionado com a proximidade morfológica destes dois tipos de 

tumores.  

Adicionalmente, verificámos que a ocorrência de metaplasia escamosa e de 

hemorragia intratumoral são achados frequentemente encontrados nos carcinomas 

sebáceos e hepatóides, o que está de acordo com o referido por outros autores (Pulley e 

Stannard, 1990; Suckow et al., 2002; Gross et al., 2005). 

Mais estudos, e num maior número de casos, devem ser realizados para apurar 

características histológicas que permitam avaliar eficazmente a malignidade dos 

adenocarcinomas cutâneos. Seria também de grande valor, compará-las com as dos seus 

análogos benignos. Pelos resultados obtidos, podemos afirmar que a invasão da 

epiderme, a observação de necrose intralesional e a infiltração de células inflamatórias 

mononucleares são características frequentemente encontradas nos adenocarcinomas 

cutâneos. Já a permeabilização vascular e linfática é pouco comum, devendo ser 

analisados outros critérios de malignidade como a invasão dos tecidos adjacentes e as 

características citológicas e nucleares das células neoplásicas. O índice mitótico poderá 

não ser um critério definitivo nesta avaliação, já que se demonstrou sempre baixo e 

variável nos vários tumores malignos estudados. 

 

Os dados relativos à avaliação imuno-histoquímica dos adenocarcinomas 

cutâneos do cão são insuficientes e na maioria dos casos ambíguos, o que mais uma vez 

revela a insuficiência de estudos no âmbito deste tema. Também no Homem, estas 

lesões são raras e os estudos escassos. No nosso trabalho, esta avaliação permitiu obter 

resultados descritivos das várias lesões, ajudando a uma melhor interpretação e 
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fornecendo elementos capazes de favorecer um diagnóstico mais preciso e eficaz. 

Contudo, nem sempre estes resultados foram conclusivos.  

Os anticorpos anti-CK AE1/AE3 e anti-vimentina foram testados nas amostras 

em estudo com o objectivo de comprovar respectivamente os fenótipos epitelial e 

mesenquimatoso das populações celulares dos vários tumores, conforme referido 

anteriormente por vários autores.   

Como seria de esperar, as células epiteliais secretoras dos tumores apócrinos e 

ceruminosos da nossa amostra expressaram a CK AE1/AE3, em analogia aos resultados 

descritos por Walter (2000), Gulbahar et al. (2002) e Herráez et al. (2005). Nos 

carcinomas sebáceos, apenas as células basais apresentaram marcação para este anti-

corpo, sendo os sebócitos negativos, o que também está de acordo com dados 

anteriormente descritos (Gross et al., 2005). Relativamente aos carcinomas hepatóides a 

marcação com este anticorpo foi muito inconstante em termos percentuais, 

apresentando-se positivos ambos os tipos celulares: células basais e células maduras. 

Mais estudos devem ser realizados em tumores das glândulas perianais para sustentar 

estes resultados.  

A expressão da vimentina nos vários tipos tumorais estudados revelou que não 

só o estroma adjacente ao tumor era positivo, mas também as células mioepiteliais dos 

tumores malignos das glândulas apócrinas e ceruminosas, escassas células basais dos 

carcinomas sebáceos e hepatóides e algumas células diferenciadas das neoplasias 

perianais estudadas. Relativamente à marcação das células mioepiteliais com o 

anticorpo anti-vimentina, os resultados aqui obtidos assemelham-se a tantos outros 

referidos na bibliografia, relativos à glândula mamária da cadela (Gärtner et al., 1999; Gama 

et al., 2003), estando também descritos os mesmos resultados em lesões das glândulas 

apócrinas no cão (Ferrer et al., 1990; Nibe et al., 2005) e em tumores mistos cutâneos do tipo 

apócrino no Homem (Yamamoto e Yasuda, 1999). Num estudo de carcinomas complexos da 

glândula mamária em felídeos, Seixas et al. (2007) referem sucintamente que em alguns 

desses tumores, as células epiteliais luminais expressaram a vimentina. A expressão da 

vimentina em células glandulares de carcinomas da mama da mulher é um tema 

controverso. Neste caso, três teorias são propostas para a origem da expressão da 

vimentina: a transição epitelial-mesenquimatosa, a histogénese mioepitelial e a 

histogénese a partir de células com potencial de diferenciação bilinear (Korsching et al., 

2005). Actualmente não dispomos de dados que fundamentem se é plausível levantar a 

questão relativa à origem das células epiteliais positivas para a vimentina nos 
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adenocarcinomas cutâneos do cão. A expressão da vimentina em células diferenciadas 

isoladas na glândula perianal normal do cão é descrita por Voss et al. (1993); os 

resultados obtidos no nosso estudo revelam que este padrão de expressão se mantém nos 

carcinomas com origem nestas glândulas. 

As células mioepiteliais são um componente de várias glândulas secretoras, 

incluindo as glândulas apócrinas, as glândulas ceruminosas, a glândula mamária e as 

glândulas salivares, onde apresentam uma função contráctil, facilitando a excreção dos 

produtos de secreção destas glândulas. Estas células apresentam constituintes celulares 

que as assemelham com as células musculares lisas, sendo reconhecidas imuno-

histoquimicamente pela positividade dos miofilamentos. Com os avanços científicos 

recentes nos estudos moleculares e biológicos, novas funções foram atribuídas às 

células mioepiteliais. Principalmente nos tumores mamários, tem sido enfatizado o 

papel destas células na supressão e na modulação do comportamento invasivo do tumor 

(Araújo et al., 2006). O mioepitélio normal e neoplásico têm um imuno-fenótipo muito 

complexo no que respeita aos componentes do citoesqueleto. Devido à dualidade das 

suas características epiteliais e de músculo liso, as citoqueratinas de elevado peso 

molecular e as actinas do músculo liso têm sido utilizadas como marcadores 

mioepiteliais (Espinosa de Los Monteros et al., 2002). Vários anticorpos têm sido aplicados na 

caracterização do perfil imuno-histoquímico das células mioepiteliais em diversos 

tumores humanos. Os anticorpos anti-CK14, anti-p63 e anti-calponina são alguns 

exemplos, que se revelaram úteis na fenotipagem imuno-histoquímica das células 

mioepiteliais de tumores das glândulas salivares e das glândulas apócrinas do Homem 

(Prasad et al., 1999; Yamamoto e Yasuda, 1999; Araújo et al., 2006;), da glândula mamária da 

mulher (Dabbs e Gown, 1999; Damiani et al., 1999; Goldschmidt e Hendrick, 2002) e também de 

tumores mamários da cadela (Espinosa de Los Monteros et al., 2002; Gama et al., 2003) e da gata 

(Seixas et al., 2007). Também no nosso estudo demonstramos a utilidade destes marcadores 

nos adenocarcinomas cutâneos caninos com componente mioepitelial (Saraiva et al., 2007). 

Nos tumores malignos das glândulas apócrinas e das glândulas ceruminosas, 

verificámos que as células mioepiteliais se apresentaram invariavelmente reactivas ao 

anticorpo anti-CK14, à semelhança do que acontece em outras glândulas, quer no 

Homem, quer nos animais domésticos (Espinosa de Los Monteros et al., 2002; Gama et al., 2003; 

Araújo et al., 2006; Faustino e Dias Pereira, 2007; Seixas et al., 2007). No entanto, também 

algumas células epiteliais secretoras demonstraram positividade. Resultados idênticos 

são descritos em carcinomas complexos da mama, em felídeos (Seixas et al., 2007). Nas 
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glândulas apócrinas normais, de acordo com os nossos trabalhos e também com os 

resultados obtidos por Walter (2000) e por Kozaki et al. (2001), não se observa 

imunomarcação para a CK14 nas células secretoras. Nas glândulas ceruminosas normais 

do cão obtivemos os mesmos resultados. Actualmente não dispomos de dados que 

permitam uma explicação sustentada da expressão da CK14 em algumas células 

epiteliais secretoras dos carcinomas apócrinos e ceruminosos. Relativamente aos 

carcinomas sebáceos e hepatóides, quer as células basais, quer as células maduras 

(sebócitos e células hepatóides, respectivamente), apresentaram forte marcação com 

este anticorpo, à semelhança dos resultados obtidos por Walter (2000) e por Voss et al. 
(2003).  

Tal como esperado, os nossos resultados relativamente à expressão da p63 nos 

tumores malignos das glândulas apócrinas e das glândulas ceruminosas foram muito 

semelhantes, tendo em conta que as glândulas ceruminosas são glândulas apócrinas 

modificadas. A expressão da p63 nestes tumores revelou uma expressão selectiva desta 

molécula nas células basais/mioepiteliais, similarmente ao que ocorre na glândula 

mamária da cadela (Gama et al., 2003) e em tumores glandulares com componente 

mioepitelial da pele do Homem (Qureshi et al., 2004; Ivan et al., 2005). Nos carcinomas 

sebáceos, detectamos a expressão da p63 não só nas células basais, mas também em 

alguns sebócitos. Qureshi et al. (2004) descreveram um carcinoma sebáceo no Homem, 

em que mais de 50% das células tumorais eram positivas à marcação com o p63, não 

referindo qualquer diferenciação entre células basais e sebócitos. O mesmo ocorreu nos 

carcinomas hepatóides, embora, nestes tumores, a maioria das células maduras tenham 

mostrado forte positividade nuclear para este anticorpo. Mais estudos são necessários 

para explicar a expressão da proteína p63 nas células diferenciadas destes tipos de 

tumores. 

A calponina tem sido amplamente utilizada como marcador mioepitelial em 

vários tumores, sendo sempre referida a sua elevada sensibilidade. Porém, uma das 

desvantagens da utilização da calponina como marcador mioepitelial prende-se com a 

expressão desta proteína em miofibroblastos (Espinosa de Los Monteros et al., 2002). No 

nosso estudo, a calponina revelou-se um marcador sensível para células mioepiteliais 

dos carcinomas apócrinos e ceruminosos, complementando os resultados obtidos com 

os outros marcadores supracitados, no entanto, também miofibroblastos do estroma 

expressaram esta proteína.   
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Aquando da avaliação dos índices proliferativos dos vários tumores estudados, 

verificámos que estes se revelaram muito variáveis em cada subgrupo de tumores, o que 

se traduziu por valores de desvio padrão elevados. Mais uma vez, a exiguidade da nossa 

amostra revelou-se um factor limitante no estudo da proliferação dos adenocarcinomas 

cutâneos. No entanto, pela análise dos resultados obtidos, notámos algumas tendências 

em cada subgrupo e nos vários grupos das neoplasias aqui apresentadas.  

Ao analisarmos os diferentes grupos de tumores verificámos que os índices 

proliferativos médios mais elevados corresponderam aos carcinomas sebáceos e aos 

tumores malignos das glândulas ceruminosas, ambos apresentando valores semelhantes 

entre si (21,1% e 20,4%, respectivamente). Observámos também que os tumores das 

glândulas apócrinas e os carcinomas hepatóides apresentaram índices proliferativos 

médios praticamente iguais (10,9% e 10,8%, respectivamente) e mais baixos que os 

supracitados. Tal facto é oposto ao esperado, já que uma associação de índices 

proliferativos entre os tumores malignos das glândulas apócrinas e os tumores malignos 

das glândulas ceruminosas e os carcinomas sebáceos e os carcinomas hepatóides estaria 

mais em concordância com a histogénese destes tumores, similarmente ao que ocorre 

para as suas características histopatológicas e imuno-histoquímicas apontadas 

anteriormente.  

Índices proliferativos elevados, obtidos pela aplicação do anticorpo anti-Ki-67, 

estão associados a um comportamento clinicopatológico maligno e a um pior 

prognóstico de vários tumores nos animais domésticos (Griffey et al., 1999; Roels et al., 1999; 

Geraldes et al., 2000; Roels et al., 2000). No que respeita aos resultados obtidos nos vários 

grupos de tumores estudados, actualmente não dispomos de dados que permitam 

explicar as diferenças observadas. Porém, nos grupos dos tumores malignos com 

diferenciação apócrina e ceruminosa, observámos que os carcinomas com proliferação 

mioepitelial (carcinomas apócrinos complexos e carcinomas ceruminosos complexos e 

mistos) apresentaram tendencialmente um índice proliferativo médio inferior aos 

carcinomas apócrinos e ceruminosos (ditos simples ou sem proliferação mioepitelial). 

Vários autores referem que os carcinomas complexos da mama da cadela têm 

potencialmente melhor prognóstico que os carcinomas simples (Misdorp et al., 1999; 

Karayannopoulou et al., 2005). Da mesma forma, foi recentemente descrito que na gata estes 

tumores também estão aparentemente associados a um melhor prognóstico do que 

outros carcinomas mamários (Seixas et al., 2007). Mais especificamente, Goldschmidt e 

Hendrick (2002) referem de forma muito sucinta que os carcinomas complexos e mistos 
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das glândulas apócrinas tendem a ser menos agressivos que os carcinomas sem 

proliferação mioepitelial. Assim sendo, os nossos resultados apontam para a 

possibilidade do índice proliferativo calculado pela expressão do Ki-67, poder estar 

associado ao comportamento biológico das neoplasias com diferenciação apócrina e 

ceruminosa em canídeos, ou seja, índices de proliferação inferiores nestes tumores, 

estarão associados a um melhor prognóstico. Um estudo clínico mais pormenorizado, 

num maior número de casos e com reavaliações sucessivas dos animais seria essencial 

para consolidar este resultado. 

Pelo que nos foi permitido saber, o nosso trabalho é pioneiro na determinação da 

expressão do Ki-67 em tumores cutâneos de origem glandular no cão; no entanto, são 

necessários mais dados, incluindo dos análogos benignos dos adenocarcinomas 

cutâneos por nós estudados, para que o verdadeiro valor do índice proliferativo desses 

tumores, enquanto factor distintivo de malignidade e como factor de prognóstico, seja 

determinado, em analogia com os resultados descritos para outras neoplasias caninas (De 

Las Mulas et al., 1999; Griffey et al., 1999; Geraldes et al., 2000). 
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CONCLUSÕES 
 

A escassez de dados relativos à avaliação histopatológica dos adenocarcinomas 

cutâneos torna difícil a utilização de critérios definitivos de malignidade. É então 

imperiosa a realização de estudos retrospectivos num elevado número de amostras, não 

só de tumores malignos das glândulas cutâneas, mas também dos seus análogos 

benignos, para que uma distinção histológica precoce seja possível. Também a 

classificação em vigor se demonstrou insuficiente para a variedade de fenótipos 

observados, pelo que sugerimos a reformulação da nomenclatura actual, tornando-a 

mais abrangente.  

 

Ao avaliarmos a expressão da p63 nos adenocarcinomas cutâneos caninos, 

verificámos a sensibilidade e especificidade deste anticorpo na identificação das células 

basais/mioepiteliais dos tumores malignos das glândulas apócrinas e ceruminosas. 

Também a calponina e a CK14 são expressas nas células mioepiteliais destes tumores, 

porém não apresentando uma marcação exclusiva. Assim sendo, o anticorpo anti-p63 

poderá ser o mais vantajoso na identificação e classificação dos carcinomas apócrinos e 

ceruminosos, quando é difícil distinguir a proliferação mioepitelial.  

 

A utilização de marcadores de proliferação nos adenocarcinomas cutâneos é 

apontada como uma possível ferramenta na determinação da malignidade e 

comportamento biológico destes tumores. No nosso estudo, a determinação dos índices 

proliferativos através da avaliação da imunorreactividade ao anticorpo anti-Ki-67, 

revelou-se um método sensível, ainda que os resultados obtidos não sejam suficientes 

para determinar quaisquer associações estatísticas significativas. Adivinha-se contudo, a 

sua utilidade na determinação do comportamento clinico-patológico dos vários tumores 

malignos das glândulas apócrinas e ceruminosas, estabelecendo-se mais uma vez a 

necessidade de estudos mais abrangentes nesta área de investigação, nomeadamente 

com a aplicação de outros marcadores de proliferação em neoplasias malignas e 

benignas, associada a minuciosos estudos clínicos. 
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TUNEL 
 

Duas formas de morte celular estão descritas em tecidos de vertebrados: a 

necrose e a apoptose, que apesar de morfologicamente distintas, foram recentemente 

relacionadas a nível celular, tecidular e bioquímico (Li et al., 1995; Leist e Nicotera, 1997; 

Leist et al., 1997).  

A necrose refere-se à morfologia mais frequentemente visualizada quando as 

células morrem devido a um dano rápido e severo, tal como isquémia, hipertermia 

sustentada, e trauma físico ou químico. Por vezes este fenómeno é referido como morte 

celular acidental. Como a morte celular por necrose é normalmente extensa, é de esperar 

uma resposta inflamatória, para que o processo de reparação tecidular tenha início 

(Cohen, 1993).  

A apoptose é uma forma de morte celular, na qual o processo é mais subtil. 

Trata-se de um processo celular activo em que células individuais entram em 

autodestruição, sem agredir as células vizinhas (Kerr et al., 1994; Majno e Joris, 1995) nem 

promover resposta inflamatória (Kerr et al., 1994; Majno e Joris, 1995; Teraki e Shiohara, 1999). É 

normalmente denominada de morte celular programada, ainda que alguns autores não 

concordem com esta sinonímia (Cohen, 1993). As células que sofrem morte por apoptose 

desenvolvem um processo activo de fragmentação com condensação da cromatina, 

vesiculação da membrana e contracção da célula. Os fragmentos rodeados por 

membrana resultantes deste processo – os corpos apoptóticos – são fagocitados pelos 

macrófagos e por outras células vizinhas (Teraki e Shiohara, 1999).  

Pelo facto da apoptose se referir a uma série de alterações morfológicas 

diferentes das observadas durante a necrose, e pelo facto de estar associada com o 

processo normal de regulação dos tecidos, tornou-se um tema de grande interesse. A 

importância da apoptose reside na sua natureza activa e no seu potencial para controlar 

os sistemas biológicos (Cohen, 1993). A apoptose contraria a proliferação celular, sendo 

regulada por um conjunto complexo de moléculas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas 

(Reed, 2000). A desregulação deste mecanismo é uma alteração comum no cancro em 

geral (Reed, 1999) e um potencial factor no desenvolvimento de neoplasias cutâneas 

benignas e malignas (Florrel et al., 2005). Em alguns tumores foi observada uma relação 

directa entre taxas de crescimento reduzidas e índices apoptóticos elevados (Kasagi et al., 
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1994; Shigihara e Lloyd, 1997) e noutros tumores, as diferenças entre os índices apoptótico e 

mitótico reflectiram o comportamento clínico dos mesmos (Mooney et al., 1995).  

A detecção de células apoptóticas em cortes histológicos observados na rotina, 

nomeadamente de tumores, é possível devido às características morfológicas próprias 

deste fenómeno (Kerr et al.,1994; Cummings et al., 1997). Porém, a distinção entre estas 

células e outros elementos celulares com cromatina condensada, como as células 

mitóticas em telofase poderá não ser fácil (Gavrieli et al., 1992). Mais ainda, a morfologia 

nuclear depende amplamente da fixação da amostra, que influencia a identificação e a 

interpretação das características morfológicas das células apoptóticas. Por outro lado, a 

rapidez do fenómeno faz com que a percentagem de células em apoptose observadas 

numa amostra histológica não corresponda à percentagem real (Bursch et al., 1985). 

Recentemente, foram desenvolvidas técnicas mais refinadas, baseadas na detecção de 

alterações bioquímicas específicas ou na expressão de proteínas associadas à apoptose, 

que são aplicadas em cortes histológicos (Gavrieli et al., 1992; Wijsman et al., 1993). O índice 

apoptótico é utilizado como uma medição da extensão da apoptose. A maior parte das 

vezes é definido como a percentagem de células e corpos apoptóticos em relação a todas 

as células tumorais. Alguns autores aplicam esta designação ao número de células 

apoptóticas em 1000 células tumorais ou em 10 campos de grande ampliação (Soini et al., 

1998). 

Uma das técnicas mais utilizadas para a detecção da apoptose na pele humana é 

a técnica de TUNEL (“terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) -mediated dUTP 

nick-end labeling”) (Hathaway e Kuechle, 2002), que detecta a fragmentação do ADN (ácido 

desoxirribonucleico) em fragmentos de 180 a 200 pares de bases (um ponto chave da 

apoptose) (Kerr et al., 1994). O método de TUNEL envolve a detecção do terminal 3’-OH 

através da adição de nucleotídeos marcados a esta extremidade, pelo uso de transferase 

desoxinucleotidil terminal (Gown e Willingham, 2002). Esta técnica já foi também aplicada 

em vários estudos veterinários, nomeadamente em lesões e tumores cutâneos (De Las 

Mulas et al., 1999; Madewell et al., 2001; Faleiros et al., 2004). 

Apesar da técnica de TUNEL ter vindo a ser usada extensivamente, os resultados 

obtidos por este método devem ser interpretados com cuidado, uma vez que células em 

necrose e algumas células que não estão em processo de morte celular podem ser 

detectadas (Hathaway e Kuechle, 2002). Segundo Florell et al. (2005), esta técnica não é um 

marcador específico da apoptose, uma vez que pode detectar extremidades livres de 

ADN, associadas à proliferação celular. Por estas razões, um crescente número de 
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grupos de investigação tem questionado a especificidade e a fiabilidade dos resultados 

obtidos pela técnica de TUNEL (Jarvis et al., 2002). 

 A fragmentação do ADN é comum a diferentes tipos de morte celular, pelo que 

a detecção da apoptose pelo método de TUNEL nestes casos, deverá ser inviável. 

Apesar da fragmentação do ADN ser mais pronunciada na apoptose, poderá ser 

necessário acompanhar este método com a demonstração de características 

morfológicas e estruturais distintas (Jarvis et al., 2002). Porém, tal como referido 

anteriormente, a distinção entre estas células e outros elementos celulares com 

cromatina condensada, como as células mitóticas em telofase, poderá não ser fácil 

(Gavrieli et al., 1992). Mais ainda, a morfologia nuclear depende amplamente da fixação da 

amostra, que influencia a identificação e a interpretação das características morfológicas 

das células apoptóticas (Bursch et al., 1985). Assim sendo, a aplicação de mais do que um 

método de detecção da apoptose pode revelar-se muito mais útil do que a utilização de 

um método isolado (Jarvis et al., 2002). 

Outras técnicas têm sido utilizadas como métodos adicionais na determinação de 

produtos associados à apoptose, tais como a imunolocalização de diferentes caspases 

(Jarvis et al., 2002; Faleiros et al., 2004; Florell et al., 2005), do FasL, do TNF-α e da granzima B 

(Jarvis et al., 2002).   

Apesar da relativa simplicidade da técnica de TUNEL, são encontrados com 

frequência resultados falsos positivos (Jarvis et al., 2002). Em analogia com o descrito por 

Jarvis et al. (2002), também no nosso trabalho testamos diversas metodologias, 

concentrações de reagentes e vários tratamentos térmicos e enzimáticos, com vista a 

optimizar os resultados. Com a metodologia aplicada e que de seguida descrevemos 

(Quadro 13), conseguimos obter controlos positivos e negativos convenientes. Da 

mesma forma, a marcação das células tumorais também foi satisfatória, tal como 

exemplificado na Figura 53. Assim, poderemos prosseguir num futuro próximo o estudo 

da apoptose nos adenocarcinomas cutâneos do cão. 
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Quadro 13: Soluções de trabalho e metodologia para a execução da técnica de TUNEL. 

Soluções de trabalho 

 

       Tampão PBS 
       Peróxido de hidrogénio a 3% 
       Solução de tripsina 
 Tripsina de pâncreas de suíno (Merck®) .................. 10 mg 
 PBS ........................................................................... 50 ml 
       Solução de DAB 

Procedimento 

 

1. Desparafinação em xilol durante 15 minutos. 

2. Hidratação em álcoois de concentração decrescente. 

3. Lavagem com água destilada. 

4. Pré-tratamento para permeabilização das amostras: incubação com solução de 

tripsina, 15 minutos a 37ºC. 

5. Lavagem com PBS. 

6. Incubação com peróxido de hidrogénio a 3 %, durante 30 minutos, à temperatura 

ambiente. 

7. Lavagem com PBS. 

8. Preparação da mistura do TUNEL, imediatamente antes de usar, de acordo com as 

instruções do fabricante. Incubação com 50 µl da mistura, durante 60 minutos, a 

37ºC, em câmara húmida e escura. 

9. Lavagem com PBS. 

10. Conversão do sinal: incubação com 50 µl da solução “Converter-POD”, durante 30 

minutos, a 37ºC, em câmara húmida e escura. 

11. Lavagem com PBS. 

12. Incubação com a solução substracto (solução aquosa de DAB a 0,01% com 0,01% 

de peróxido de hidrogénio a 30%), durante um tempo máximo de 10 minutos, à 

temperatura ambiente. 

13. Coloração em solução de hematoxilina de Gill, durante 1 minuto. 

14. Lavagem em água corrente, durante 10 minutos. 

15. Desidratação em álcoois de concentração crescente. 

16. Passagem por xilol. 

17. Montagem com Entellan (Merck®). 
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Figura 53: Evidenciação da apoptose pela técnica de TUNEL num carcinoma apócrino. 
Estalão = 60 µm. 
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