
 
 

 
 
 
 

MARIA LUÍSA DE LIMA LANDMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão de marcadores imunoistoquímicos em neoplasias       
melanocíticas de equinos por microarranjo de tecidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 

2011 



 
 

 

 

MARIA LUÍSA DE LIMA LANDMAN 
 
 
 
 
 

Expressão de marcadores imunoistoquímicos em  
neoplasias melanocíticas de equinos por microarranjo 

 de tecidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em Patologia 

Experimental e Comparada da 

Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de 

Mestre em Ciências 

Departamento: 

Patologia Experimental e Comparada 

Área de concentração: 

Patologia Experimental e Comparada 

Orientador: 

Prof. Dr. Paulo César Maiorka 

 

 

 

 

São Paulo 

2011



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO 
 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2435  Landman, Maria Luísa de Lima  
FMVZ    Expressão de marcadores imunoistoquímicos em neoplasias 

melanocíticas de equinos por microarranjo de tecidos / Maria Luísa de Lima 
Landman. -- 2011. 

    101 p. : il. 
 

  Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia. Departamento de Patologia, São Paulo, 
2011. 

 
 

     Programa de Pós-Graduação: Patologia Experimental e Comparada. 
 
          Área de concentração: Patologia Experimental e Comparada. 
 
 

   Orientador: Prof. Dr. Paulo César Maiorka.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. Neoplasias melanocíticas. 2. Equinos. 3. Imunoistoquímica.   
4. Microarranjo de tecidos. 5. Pigmentação. I. Título.  
 



 
 

 

 

  



 
 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 
 
 

Nome do autor: LANDMAN, Maria Luísa de Lima 
Título: Expressão de marcadores imunoistoquímicos em neoplasias melanocíticas 
de equinos por microarranjo de tecidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Patologia 
Experimental e Comparada da 
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de 
Mestre em Ciências 

 
 
 
Data:____/____/____ 

 
 

 
 

Banca Examinadora 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. ___________________________________________________________ 
 
Instituição: _______________________ Julgamento: _______________________ 
 
 
 
Prof. Dr. ___________________________________________________________ 
 
Instituição: _______________________ Julgamento: _______________________ 
 
 
 
 
Prof. Dr. ___________________________________________________________ 
 
Instituição: _______________________ Julgamento: _______________________ 
 
 

 

 



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, que esteve junto a 

mim nesta etapa, principalmente ao 

meu pai. 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu orientador, Dr Paulo César Maiorka, por ter me aceito como aluna e 

acreditado no projeto de mestrado, me auxiliando e possibilitando a realização desta 

dissertação. 

Aos meus pais, pela paciência, amor e dedicação recebidos durante toda a minha 

vida, sem eles nada seria possível. 

À Cristina de Oliveira Massoco Salles-Gomes, por ter aberto os caminhos para o 

início deste trabalho e me aconselhado no decorrer deste período. 

Ao corpo docente da Pós-Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo pela excelência na elaboração dos cursos 

e ensino dos alunos. 

Aos colegas de trabalho do Departamento de Patologia Experimental e Comparada 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

pelo incentivo, auxílio e compreensão durante este período. 

Ao Departamento de Anatomia Patológica do Hospital A.C. Camargo por ter 

possibilitado a realização do estágio em imunoistoquímica. 

Aos funcionários, Ivan Neves, Simone Pagodi e Maria de Fátima, do Departamento 

de Anatomia Patológica do Hospital A.C. Camargo pelos ensinamentos técnicos e 

amizade. 

Aos funcionários, Cláudio Arroio e Luciano Antas Bugalho, do Departamento de 

Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo pela paciência e amizade durante este 

período, além do auxílio na confecção das lâminas. 



 
 

Ao Dr. Roberto Falzoni, por ter disponibilizado seu laboratório (APC) e conhecimento 

de forma tão generosa, quando parava seus afazeres para me auxiliar.  

Aos amigos do laboratório APC pela diversão, incentivo e auxílio técnico em todas 

as dúvidas que tive. 

Ao Sr. Carlos Eugênio Nascimento Braga, funcionário do Departamento de Anatomia 

Patológica do Hospital do Câncer de São Paulo, pelo auxílio na confecção do tissue 

microarray. 

A todas as funcionárias da Biblioteca Virginie Buff D´Ápice, pela prestatividade e 

auxílio nos levantamentos e revisão bibliográfica. 

À Elza Faquim, Bibliotecária, pela formatação deste trabalho e pelo constante 

incentivo. 

À FAPESP, pelo auxílio financeiro (projeto 08/55940-0) e Projeto Jovem 

Pesquisador (05/60606-3).



 
 

RESUMO 

LANDMAN, M. L. L. Expressão de marcadores imunoistoquímicos em 
neoplasias melanocíticas de equinos por microarranjo de tecidos. [Expression 
of immunohistochemical biomarkers in equine melanocytic neoplasms using tissue 
microarray]. 2011. 101p. Dissertação (Mestrado em Ciência) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

O objetivo deste estudo foi verificar o comportamento morfológico e a expressão das 

proteínas S-100, Melan-A, HMB-45, Ki-67, PCNA e p53, em 25 neoplasias 

melanocíticas de equinos. Informações clínicas (gênero, raça, pelagem, idade e 

localização da lesão) e morfológicas (características celulares, pigmentares, 

nucleares, de nucléolo, de melanófagos, presença de invasão e necrose) dos 

animais foram coletadas. Para a expressão das proteínas por imunoistoquímica foi 

confeccionado um bloco de microarranjo de tecidos das amostras teciduais, 

juntamente com os controles positivos das reações. A avaliação da expressão das 

proteínas S100, HMB-45 e Melan-A foi baseada em um escore, e a das proteínas Ki-

67, PCNA e p53 foi feita por contagem de células. Animais SRD (16/25, 64%), de 

raça Lusitana (6/25, 24%), Árabe (2/25, 8%) e Sueca (1/25, 4%) fizeram parte deste 

estudo, todos tordilhos e a maioria machos (18/25, 72%). A idade dos animais variou 

de 4 a 24 anos (média de 13 anos). A região perianal (13/25, 52%) foi a que mais 

apresentou neoplasias. Na análise morfológica houve predomínio de neoplasias com 

celularidade moderada (52%) e intensa (40%), distribuição difusa e em feixes (52%), 

ausência de figuras de mitose (96,0%) e predomínio de células epitelióides e 

fusiformes no mesmo tumor (80%). A atipia nuclear era discreta (48%) e moderada 

(44%), com núcleos de formato arredondado e alongado em um mesmo tumor (76%) 

e cromatina dispersa (60%). Os nucléolos eram múltiplos e, em sua maioria, 

proeminentes (88%). Observou-se predomínio de células tumorais de pigmentação 

intensa (68%), distribuição difusa e localização em derme (100%). A maioria dos 

casos apresentou alta celularidade de macrógafos (64%) e distribuição difusa (96%). 

Quanto à expressão de proteínas para melanócitos por imunoistoquímica, 44% dos 

casos apresentaram expressão moderada a forte de S100, 56% apresentaram 

expressão fraca de HMB-45 e 64% apresentaram expressão negativa de Melan-A. 

Houve positividade de 72% dos casos para pelo menos dois dos anticorpos citados 

acima.  Os  anticorpos   de  proliferação   celular  Ki-67  e  PCNA  tiveram  média  de  



 
 

acima. Os anticorpos de proliferação celular Ki-67 e PCNA tiveram média de 

positividade de 0,0005% e 15,7%, respectivamente. A análise da expressão de p53 

teve média de 6,1% de positividade. Houve associação estatisticamente positiva 

entre a celularidade dos macrófagos com S100 e com p53. Em conclusão: 1. os 

dados clínicos obtidos reproduzem o comportamento biológico das neoplasias 

melanocíticas em equinos, exceto pela idade dos animais; 2. as neoplasias equinas 

se assemelham a nevos azuis celulares em humanos e melanocitomas em cães; 3. 

o microarranjo de tecidos mostrou-se uma maneira econômica, rápida e com menos 

variáveis técnicas; 4. a utilização de um painel de anticorpos de melanócitos é 

pertinente na diferenciação entre tumores melanocíticos e não melanocíticos,  

reproduzindo o painel diagnóstico utilizado em literatura humana e canina; 5. o 

índice de proliferação celular encontrado sugere que os dois anticorpos (Ki-67 e 

PCNA) podem ser usados na contagem de células em atividade mitótica e 6. a 

proteína p53 tem maior relação com a parada do ciclo celular que a observada em 

outros estudos em equinos, podendo indicar um comportamento biológico diferente 

do apresentado em cães e humanos. 

 

Palavras-chave: Neoplasias Melanocíticas. Equinos. Imunoistoquímica. Microarranjo 

de Tecidos. Pigmentação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
LANDMAN, M. L. L. Expression of immunohistochemical biomarkers in equine 
melanocytic neoplasms using tissue microarray [Expressão de marcadores 
imunoistoquímicos em neoplasias melanocíticas de equinos por microarranjo de 
tecidos]. 2011. 101p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

The aim of this study was to evaluate the morphological behavior, and expression of 

the following proteins: S-100, Melan-A, HMB-45, Ki-67, PCNA and p53, in 25 equine 

melanocytic neoplasms. Clinical (gender, breed, coat color, age and lesions location) 

and morphological (cellular, pigment, nuclear, nucleoli, melanophages, invasion and 

necrosis) data were collected. A tissue microarray block, embedded in paraffin, with 

equine tissue samples and positive controls, was elaborated for protein expression 

through immunohistochemistry. The evaluation of S100, HMB-45 and Melan-A was 

based on a score, and for Ki-67, PCNA and p53 it was based on cellular count.  

Breeds were: Mixed breed (16/25, 64%), Lusitano (6/25, 24%), Arab (2/25, 8%) and 

Swedich (1/25, 4%). All animals were gray and the majority males (18/25, 72%). Age 

varied from 4 to 24 years old (mean=13 years). The perianal region (13/25, 52%) was 

the most common location. Morphological analysis have shown neoplasms with 

predominantly moderate (52%) and intense (40%) cellularity, diffuse and fascicles 

distribution (52%), no mitoses figures (96%) and predominance of epithelioid and 

spindle cells in the same tumor (80%). There was discrete (48%) and moderate 

(44%) nuclear atypia, round and elongated nucleus in the same tumor (76%), and 

disperse chromatin (60%). Nucleoli were multiple and prominent in the majority of 

cases (88%). Tumor cells with diffuse and intense pigmentation, with dermal location 

(100%) were predominant. High cellularity of macrophages (64%) with diffuse 

distribution (96%) was mostly seen. The protein expression for melanocytes have 

shown 44% of moderate to strong expression for S100 protein, 56% of weak 

expression for HMB-45 protein and 64% of negative expression for Melan-A protein. 

It was found positivity for more than two antibodies in 72% of equine melanocytic 

neoplasms. The proliferation antibodies Ki-67 and PCNA had mean positivity of 

0,0005% and 15,7%, respectively. The p53 expression had mean positivity of 6,1%. 

Macrophages cellularity was statistically associated with S100 and p53. In 

conclusion: 1. clinical data obtain reproduce the biological behavior of equine 



 
 

Macrophages celllularity was statistically associated with S100 and p53. In 

conclusion: 1. clinical data obtain reproduce the biological behavior of equine 

melanocytic neoplasms, excepting the animals age; 2. equine melanocytic 

neoplasms assemble to human cellular blue nevi and dogs melanocytoma; 3. the 

tissue microarray was shown to be an economic, rapid and less variable technique; 

4. using a panel for antibodies for melanocytes is relevant to differentiate melanocytic 

and not melanocytic tumors, reproducing the diagnosis panel used in human and 

canine literature; 5. the proliferation index found suggests that both antibodies (Ki-67 

and PCNA) could be used in mitotic activity cell count; and 6. p53 protein has more 

relation with cellular cycle stop than in other equine studies, probably indicating a  

different biological behavior than the presented in humans and dogs. 

 

Keywords: Melanocytic neoplasms. Equine. Immunohistochemistry. Tissue 

Microarray. Pigmentation. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

As neoplasias melanocíticas são caracterizadas pela proliferação contínua, 

benigna ou maligna, de células produtoras de melanina (melanócitos). Diversos 

estudos realizados em humanos e cães caracterizam clínica e morfologicamente 

esta doença, além de estudos de expressão de proteínas por imunoistoquímica. Em 

equinos, poucos são os estudos que as caracterizam e, há apenas dois realizados 

com imunoistoquímica, sendo ambos contraditórios. As neoplasias cutâneas em 

equinos representam 50% de todas as neoplasias encontradas nesta espécie e, até 

15% destas são melanocíticas. Os animais de pelagem tordilha são os mais 

acometidos, e começam a apresentar lesões a partir dos cinco anos de idade, época 

em que ocorre a despigmentação dos pelos.  

A classificação de lesões melanocíticas mais utilizada em equinos relaciona a 

análise morfológica das lesões e o número de nódulos apresentados por animal 

(VALENTINE., 1995), porém, apresenta restrições, uma vez que os padrões 

morfológicos se confundem. Tendo em vista tal fato, estudos morfológicos mais 

detalhados são necessários, para que forneçam informações importantes a respeito 

das neoplasias para posterior classificação mais rigorosa de acordo com padrões 

morfológicos previamente relatados.  

Sabe-se que em humanos e cães a técnica de imunoistoquímica é útil na 

diferenciação de neoplasias melanocíticas e não melanocíticas, na identificação do 

grau de malignidade tumoral e classificação das neoplasias de acordo com a 

marcação imunoistoquímica para anticorpos específicos. A utilização desta técnica 

como ferramenta de auxílio ao diagnóstico, tratamento e prognóstico em neoplasias 

melanocíticas de equinos ainda não é difundida, devido aos poucos estudos 

realizados na área. Estudos em equinos possibilitariam desvendar mecanismos de 

desenvolvimento tumoral (como é o caso da utilização da proteína p53 para 

observar suas mutações em ciclo celular), progressão tumoral (com o estudo das 

proteínas Ki-67 e PCNA, que identificam células em divisão) e identificação de 

melanócitos para a diferenciação de neoplasias melanocíticas e não melanocíticas, 

(HMB-45, S100 e Melan-A). 

Recentemente, o emprego da técnica de microarranjo de tecidos para a 

realização de estudos em grande escala tem se mostrado importante tanto na 
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padronização de técnicas como na rapidez e economia de material a ser utilizado. 

Sua utilização neste trabalho, para a realização da imunoistoquímica, teve como 

intuito: a análise simultânea de grande número de espécimes em uma mesma 

lâmina; uniformização da técnica, pois as amostras teciduais são tratadas de 

maneira idêntica, tornando a padronização igual para todos tecidos; o menor número 

de reações, economia de tempo e custos, devido às técnicas serem feitas em 

apenas uma lâmina, com menor necessidade de mão de obra e menor gasto com 

reagentes; a não destruição do bloco original, pela retirada de pequenos fragmentos, 

sem comprometer a integridade do bloco, utilização no controle interno e positivo de 

reações. A avaliação simultânea possibilita que haja também menos erros de 

interpretação, principalmente em se tratando de nuances de marcação celular. 

Em conclusão este estudo é de extrema importância para complementar 

conhecimentos morfológicos e imunoistoquímicos das neoplasias melanocíticas 

encontradas em equinos. Além de lançar mão da técnica inovadora de microaaranjo 

de tecidos na veterinária, com grande potencial de ser utilizada em grande escala, 

em qualquer tipo de tecido, para a identificação de fenômenos nunca antes 

estudados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

   
 

Os temas abordados na revisão de literatura estão estruturados em tópicos a 
seguir: 
 

 

2.1 ESTUDO DE NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS EM EQUINOS 

 
 

Equinos acometidos por neoplasias representam de um a três por cento do 

total da população examinada por clínicos veterinários (COTCHIN, 1977) e 18% dos 

casos examinados por patologistas (PASCOE; SUMMERS, 1981). Dentre as 

neoplasias mais comuns estão os sarcóides, carcinomas de células escamosas, 

tumores das células da granulosa, melanomas, papilomas, melanocitomas (nevos 

melanocíticos) e mastocitomas (COTCHIN, 1977; HARGIS, 1998).  

As neoplasias cutâneas representam 50% das neoplasias encontradas em 

equinos (VALENTINE, 2006). Destas, 15% são de origem melanocítica (OHMURO et 

al., 1993; SMITH; GOLDSCHMIT; MCMANUS, 2002). Porém, seu diagnóstico 

histopatológico é feito em apenas 3,8% dos casos nesta espécie (SUNDBERG et al., 

1977). Devido às características externas das lesões melanocíticas serem de fácil 

identificação, o diagnóstico clínico pode ser realizado a campo. Portanto, o 

encaminhamento de biópsias para confirmação histopatológica é reduzido, o que 

explica a diferença entre as porcentagens clínicas e histopatológicas de incidência 

da doença (FINTL; DIXON, 2001).  

A apresentação inicial das neoplasias melanocíticas é em mais de 90% dos 

casos benigna e, aproximadamente dois terços delas progridem para a malignidade 

e são capazes de desenvolver metástases (SUNDBERG et al., 1977; VALENTINE, 

1995; SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002; VALENTINE, 2005). A 

progressão, em cavalos tordilhos idosos, frequentemente resulta em metástase 

(VALENTINE, 1995). As lesões metastáticas podem ocorrer em linfonodos, 

cavidades do organismo, fígado, rins, coração e trato gastrintestinal. O envolvimento 

da medula espinhal também foi descrito, com subsequente compressão medular e 

progressivas desordens neurológicas (ROELS et al., 2000). 
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Desde o início do século XX são descritos casos de neoplasia melanocítica 

em cavalos tordilhos (SELTENHAMMER et al., 2003) e geralmente se iniciam em 

animais entre cinco e dez anos de idade, época em que ocorre a troca de pelos 

escuros por mais claros (OHMURO et al., 1993; FLEURY et al., 2000b; SMITH; 

GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002).  

Há relatos inferindo que a frequência de casos possa chegar a 80% em 

cavalos tordilhos, se estes atingirem mais de 15 anos de idade (VALENTINE, 1995; 

FLEURY et al., 2000b; ROELS et al., 2000; FINTL; DIXON, 2001; SELTENHAMMER 

et al., 2003; SELTENHAMMER et al., 2004) e, que todos os cavalos tordilhos terão 

neoplasia melanocítica se viverem tempo suficiente para seu desenvolvimento 

(FINTL; DIXON, 2001). Esta alta incidência está relacionada a eventos de 

despigmentação relacionados à idade dos animais (SELTENHAMMER et al., 2003) 

e à herança dominante do fenótipo de cor referente ao clareamento progressivo da 

cor do pelo (G) (FLEURY et al., 2000b; HENNER et al., 2002). 

Em cavalos não tordilhos, como baios e castanhos, também pode haver 

neoplasias melanocíticas, porém, são mais susceptíveis a serem malignas (SMITH; 

GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002). 

Os locais de maior frequência de aparecimento destas neoplasias são a 

porção ventral da cauda, região perianal, lábios e pálpebras (FLEURY et al., 2000a). 

Em cavalos tordilhos, devido à despigmentação do pelo ao redor dos olhos e na 

região anal, há alta incidência nestas regiões (SELTENHAMMER et al., 2003).  

Clinicamente, surgem como massas localmente invasivas, com pigmentos de 

coloração azul ou preta, formato de nódulos hemisféricos ou em cúpula, solitários ou 

múltiplos, firmes ou moles na derme, bem circunscritos e, raramente, ulcerados 

(VALENTINE, 1995; ROELS et al., 2000; SELTENHAMMER et al., 2003). As lesões 

precoces ocorrem inicialmente na derme intimamente associada ao apêndice 

epidérmico, diferente do observado em humanos, que têm lesões iniciais na junção 

dermo-epidérmica. Também acredita-se que as lesões melanocíticas em equinos 

crescem como processos auto-limitantes regulados por melanófagos que poderiam 

contribuir para sua regressão (FLEURY et al., 2000a). 

Seu tamanho varia de 0,2 a 20 cm de diâmetro e podem se desenvolver sem 

nenhum sinal precursor, mas também na presença de vitiligo (FLEURY et al., 2000a; 

SELTENHAMMER et al., 2003).  
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Há três padrões clínicos de crescimento de lesões melanocíticas: (1) 

crescimento lento por muitos anos, sem haver metástase (mais comuns); (2) 

crescimento lento inicial com subsequente aumento da taxa de crescimento após 

alguns anos e (3) crescimento rápido e maligno desde seu início (raro) (ROEL et al., 

2000; SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002; SELTENHAMMER et al., 2003). 

Os sinais clínicos vão desde interferência com bridão, freios e sela, a lesões 

obstrutivas mais sérias nos tratos urogenital e gastrintestinal, progredindo para 

metástases pulmonares e viscerais (SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002).  

Em geral, autores distinguem neoplasias melanocíticas de equinos em 

benignas ou malignas por microscopia. Apesar de a classificação ser bem 

caracterizada em humanos e cães (GROSS; IHRKE; WALDER, 1992; BARNHILL; 

PIEPKORN; BUSAM, 2003), as classificações extrapoladas feitas para equinos em 

melanoma benigno ou maligno, ou melanocitoma juncional ou dérmico, não são 

adequadas (VALENTINE, 1995). Diversas classificações foram sugeridas: 

Valentine (1995) sugeriu que há pelo menos quatro possíveis neoplasias 

melanocíticas de equinos, sendo três de potencial metastático. Os melanomas 

dérmicos geralmente estão localizados em derme profunda, com presença de 

células tumorais pequenas, solitárias, homogêneas, indistintas, epitelióides ou 

dendríticas. Possuem cromatina condensada e densa pigmentação citoplasmática, 

sem nenhuma figura de mitose aparente. A melanomatose dérmica que apresenta 

três ou mais lesões, frequentemente coalescentes em cavalos tordilhos com mais de 

15 anos de idade, não curáveis cirurgicamente com maior probabilidade de 

desenvolvimento de metástase, suas características histopatológicas são 

semelhantes as do melanoma dérmico (VALENTINE, 1995). 

A terceira categoria refere-se ao melanoma anaplásico, composto por camada 

de células epitelióides extremamente pleomórficas, com invasão do epitélio por 

células isoladas (disseminação pagetóide), pouca pigmentação e numerosas figuras 

de mitose. Pode ser visto em animais idosos e não tordilhos. Apesar de raro, é o 

mais agressivo, levando à morte em meses (VALENTINE, 1995).  

A quarta categoria é o nevo melanocítico, uma lesão benigna, pigmentada, 

localizada na derme superficial ou junção dermoepidérmica com frequente 

envolvimento epitelial, aglomerados distintos relativamente grandes, pleomorfismo 

de baixo a moderado, células tumorais com formato epitelióide ou fusiforme com 

núcleo eucariótico, presença de células binucleadas ocasionais, pigmentação 



26 
 

citoplasmática variável e figuras de mitose ocasionais. Ocorre predominantemente 

em cavalos com menos de seis anos de idade (VALENTINE, 1995). 

Roels et al. (2000) sugeriu a classificação das neoplasias melanocíticas de 

equinos de acordo com as características morfológicas em melanoma metastático 

maligno ou melanoma benigno. Esta classificação baseou-se na localização e nos 

seguintes indicadores citológicos de malignidade: pleomorfismo nuclear, 

hipercromasia nuclear, figuras de mitose e natureza infiltrativa. Células tumorais 

fusiformes entremeadas em fascículos ou células epitelióides arranjadas e 

agrupamentos foram as mais encontradas. Os tumores com populações mistas 

foram classificados separadamente. Todos os tumores melanocíticos benignos 

apresentaram células epitelióides. Os metastáticos eram um de células mistas e 

outro com células fusiformes e, a maioria dos tumores apresentava componentes 

inflamatórios, consistentes com linfócitos. Os granulócitos neutrofílicos também 

foram vistos em alguns tumores, geralmente associados com ulcerações e necroses 

(ROELS et al., 2000) 

Outra classificação, sugerida por Seltenhammer et.al. (2004) em um estudo 

comparativo de lesões melanocíticas equinas e humanas, identificou três tipos de 

lesões melanocíticas cutâneas em equinos: melanomas dérmicos benignos de 

cavalos tordilhos, melanomas dérmicos malignos de cavalos tordilhos e melanomas 

anaplásicos malignos de cavalos não tordilhos. Histologicamente, os tipos celulares 

distinguiram-se em células fusiformes, epitelióides, balonizadas, poliédricas e mistas 

de epitelióides com fusiformes. Os melanomas de cavalos tordilhos, sendo eles 

benignos ou malignos, não apresentaram células tumorais melanocíticas na junção 

dermo-epidérmica, nem na epiderme (SELTENHAMMER et al., 2004). 

Os melanomas benignos de cavalos tordilhos possuíam áreas de 

pigmentação melanocítica intensa intradérmica e subcutânea, com limites bem 

definidos, comumente observados na proximidade de glândulas sudoríparas 

apócrinas e outros anexos, sem estarem diretamente conectados.  Em sua maioria, 

apresentavam tipo celular misto com grandes células epitelióides contendo grandes 

núcleos esferóides, além de células fusiformes e balonizadas também com núcleos 

grandes e esferóides. Os grânulos de melanina eram grosseiros, com frequente 

presença de atipia nuclear e, no centro de tumores pigmentados, havia histiócitos 

com grânulos de melanina bastante pigmentados (melanófagos) associados com 

apoptose. Poucas figuras de mitose eram vistas no centro dos nódulos tumorais, 
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como confirmado por imunoistoquímica de marcadores de proliferação. Os tumores 

eram negros, homogêneos e, na maioria dos casos, envoltos por uma pseudo-

cápsula fibrosa. Melanócitos altamente proliferativos foram encontrados nas 

margens tumorais mostrando marcada síntese de melanina, lembrando o melanoma 

humano na fase vertical de crescimento (SELTENHAMMER et al., 2004). 

Os melanomas malignos de cavalos tordilhos apresentavam anisocitose e 

anisocariose, características heterogêneas e crescimento assimétrico. A 

demarcação tumoral era difusa, com aumento da vascularização em alguns casos. A 

distribuição da melanina era irregular, indo de áreas amelanocíticas, micro-grânulos 

esparsos a regiões de pigmentação intensa. Os tumores apresentavam células 

epitelióides pleomórficas e células balonizadas com núcleos irregulares e numerosas 

figuras de mitose. Além disso, foi observada a reação do estroma de linfócitos 

ativados (SELTENHAMMER et al., 2004). 

 Os melanomas malignos anaplásicos de cavalos não tordilhos apresentavam 

forte semelhança com os melanomas malignos humanos. O tumor, com limites 

indistintos e agrupamentos de células poliédricas e epitelióides pleomórficas, 

apresentavam células tumorais com dois nucléolos de intensa atividade mitótica. O 

crescimento invasivo e a presença de infiltrados linfoplasmocíticos, ulcerações e 

invasão vascular foram características encontradas neste tipo tumoral equino 

(SELTENHAMMER et al., 2004). 

A comparação de neoplasias melanocíticas humanas e de cavalos também foi 

feita por Schoniger e Summer (2009), mas estes utilizaram a classificação humana 

para caracterizar as lesões de equinos. Foram encontrados casos de neoplasias 

melanocíticas de equinos classificadas como nevos melanocíticos comuns, lesões 

intradérmicas, bem delimitadas, não encapsuladas, simétricas e em relevo, com 

múltiplas ilhas de estroma pálido mixomatoso, ninhos de células com apenas um 

formato e ninhos mistos (tanto de células fusiformes como epitelióides).  A maioria 

das células neoplásicas apresentava um único núcleo redondo a alongado com 

cromatina pontilhada e citoplasma pouco volumoso contendo ocasionalmente alguns 

grânulos marrons compatíveis com melanina. O tumor apresentava pouca 

anisocitose, anisocariose e pleomorfismo celular. Alguns tumores, no entanto, 

apresentaram algumas células neoplásicas com atipia evidente com pequena a 

moderada variação no tamanho do núcleo e formato e/ou dois ou três núcleos 

(SCHÖNIGER; SUMMERS, 2009). Casos classificados como nevos azuis celulares 
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eram massas intradérmicas bem delimitadas, não encapsuladas, simétricas, 

compostas por células neoplásicas fusiformes, epitelióides ou alongadas e células 

dendríticas, arranjadas em fascículos entrelaçados, separados por fibras colágenas. 

Todos os tumores estavam localizados na derme reticular, alguns indo em direção à 

derme papilar. Cada célula tumoral apresentava um núcleo ovóide e quantidade 

moderada de citoplasma de eosinofílico a claro. O núcleo apresentava cromatina 

pontilhada, podendo haver dois a três nucléolos basofílicos. Havia pouca 

anisocitose, anisocariose e pleomorfismo. Na maioria dos tumores a média de 

mitoses era uma figura de mitose por campo (aumento de 40x). Os tumores 

apresentavam pigmentação citoplasmática variada (SCHÖNIGER; SUMMERS, 

2009). 

Fleury et al. (2000a) examinaram lesões precoces de neoplasias 

melanocíticas em cavalos tordilhos e encontraram dois subconjuntos distintos: 1) 

lesões com aparência de placas que apresentavam proliferação melanocítica atípica 

ao redor das glândulas sudoríparas, e 2) lesões nodulares com disposição 

concêntrica das células tumorais e melanófagos. Constatou-se que, diferente dos 

melanomas humanos, lesões precoces de neoplasias melanocíticas cutâneas em 

equinos ocorrem primeiro na derme que está intimamente associada com o 

apêndice epidérmico, mas não na junção dermoepidérmica, e que nesses cavalos, 

os melanomas crescem como processos auto-limitantes regulados por melanófagos 

que poderiam contribuir para sua regressão (FLEURY et al., 2000a; 

SELTENHAMMER et al., 2004). 

   

 

 

2.2 GÊNESE DO MELANOMA 

 
 

Os melanócitos são células dendríticas produtoras de melanina, derivados de 

melanoblastos neuroectodérmicos provenientes da crista neural, que migraram 

durante a embriogênese para a epiderme, derme e outros locais (HARGIS, 1998; 

SMITH; GOLDSCMITH; MCMANUS, 2002). São células isoladas, encontradas na 

camada basal da epiderme, intercaladas com queratinócitos. Formam junções 
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aderentes e regulatórias com cinco a oito queratinócitos da vizinhança através de 

moléculas de adesão (E-caderinas) (LI; SATYAMOORTHY; HERLYN, 2002). 

A melanogênese ocorre em melanossomos, organelas delimitadas por 

membranas, que utilizam a tirosina como substrato, convertendo-se em dopa e 

dopaquinona pela tirosinase (HARGIS, 1998). A melanina não fica retida no 

melanócito normal, sendo transferida a partir dos processos dendríticos do 

melanócito para os queratinócitos adjacentes, na forma de melanossomos, por um 

mecanismo de endocitose (OHMURO et al., 1993). Os melanossomos são dispostos 

sob a forma de capuz sobre o núcleo dos queratinócitos, ajudando a protegê-los da 

luz ultravioleta. Os fatores que influenciam a melanogênese são: genes, radiação 

ultravioleta (de maior importância em humanos), idade, temperatura e inflamação 

(HARGIS, 1998). 

O crescimento dos melanócitos é controlado pelos queratinócitos através da 

comunicação extracelular feita por fatores de crescimento parácrinos, comunicação 

intracelular por segundos mensageiros e sinais de transdução e, por comunicação 

intercelular de moléculas de adesão célula-célula, célula-matriz e gap junctions 

intercelulares (HAASS et al., 2005).  

 Para proliferar, os melanócitos precisam se desacoplar da membrana basal e 

dos queratinócitos, retrair seus dendritos, se dividir e migrar ao longo da membrana 

basal antes de finalmente se unirem a matriz e ao queratinócito para formar outra 

unidade de melanina epidérmica (HAASS et al., 2005). 

Em condições normais, a homeostasia determina se a célula permanece 

quiescente, prolifera, se diferencia ou sofre apoptose. A perda da homeostasia pode 

perturbar o equilíbrio da unidade epidérmica de melanina e desencadear a 

proliferação continuada dos melanócitos, o que pode levar ao desenvolvimento de 

melanoma (HANAHAN; WEINBERG, 2000). 

A conversão de melanócitos normais em neoplásicos é um processo de 

múltiplas etapas, que tem como primeiro evento a iniciação, seguida pela promoção, 

transformação e metástase (MEIER et al., 1998). 

 Praticamente nada se sabe sobre a iniciação de neoplasias melanocíticas na 

maioria dos animais, mas em humanos e na maioria das neoplasias melanocíticas 

diagnosticadas em caprinos da raça Angorá acredita-se que a iniciação de 

aproximadamente 65% dos melanomas cutâneos ocorre secundariamente a 

mutações geradas por radiação solares UVA e UVB (SLOMINSKI et al., 2001; 



30 
 

SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002). Porém, devido à ocorrência frequente 

em áreas não expostas à luz solar, pode-se dizer que a exposição a esta não é fator 

de risco primário para o aparecimento de neoplasias melanocíticas em equinos 

(FLEURY et al., 2000b). 

Acredita-se que, em alguns casos, haja susceptibilidade genética de raças em 

determinadas espécies, resultando em maior frequência de células mutadas 

espontaneamente, o que pode contribuir para o processo de iniciação (SMITH; 

GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002). 

Lesões precursoras benignas e pigmentadas também podem contribuir para a 

iniciação de uma pequena porcentagem de casos de neoplasia melanocítica em 

humanos e, a categoria mais importante destas lesões são os nevos displásicos. 

Quanto maior o número destes num indivíduo, maior o risco de desenvolvimento de 

melanoma. Outra lesão precursora de humanos é o nevo melanocítico congênito 

gigante (SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002).  

Em geral, com exceção de cavalos tordilhos, a transformação maligna de 

lesões benignas não é comum em animais, e acredita-se que a maioria das 

neoplasias melanocíticas surge de novo de melanócitos na epiderme, derme, epitélio 

ocular e epitélio oral (SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002).  

A transição de lesões benignas em malignas ocorre através de um processo 

que envolve mudanças na expressão e função dos oncogenes ou genes 

supressores tumorais, assim como mudanças que proporcionam às células tumorais 

habilidade de superar a adesão célula-célula e controles micro-ambientais do 

hospedeiro, com o intuito de invadir tecidos adjacentes e colonizar locais distantes 

(LI; SATYAMOORTHY; HERLYN, 2002). 

Os pontos principais de formação de um tumor sólido são: descontrole da 

proliferação, desarranjo celular e diferenciação morfológica, invasão e metástase 

para órgãos distantes. Estas características podem ser em parte, atribuídas a 

alterações na adesão e comunicação entre células neoplásicas e normais no seu 

microambiente (HANAHAN; WEINBERG, 2000). O mecanismo molecular exato 

desta desordem no melanoma ainda é desconhecido. No entanto, acredita-se que as 

células do melanoma escapem do controle dos queratinócitos através da diminuição 

da regulação de receptores importantes para a comunicação e adesão com 

queratinócitos (ex. E-caderina), aumento da regulação de receptores e moléculas 

sinalizadoras não encontradas nos melanócitos, mas importantes para interações 
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melanoma-melanoma e melanoma-fibroblastos (ex.: N-caderina e Mel-CAM) e, 

perda da ancoragem à membrana basal pela expressão alterada de ligantes 

extracelular-matriz da família das integrinas (HAASS et al., 2005). 

O próximo passo no desenvolvimento do melanoma requer um ou mais 

fatores de promoção possivelmente agindo por efeito epigenético com consequente 

ruptura da comunicação intercelular de gap junctions. Estes fatores de promoção 

estimulam a proliferação de células mutadas, permitem o aumento da população 

celular, persistência da mutação e promovem oportunidades para mutações 

adicionais. Os promotores podem ser: trauma crônico, exposição química, 

queimaduras, hormônios, infecções, droga e outras causas que resultam em 

hiperplasia (SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002).  

Com o início da instabilidade genética ou ambiental do DNA, há maior 

facilidade de haver transformações neoplásicas subsequentes, que geram mutações 

antes do desenvolvimento de metástase (SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 

2002).  

Supressores de proliferação celular e ativadores de apoptose, como a 

proteína Retinoblastoma (Rb) e p53, respectivamente, são eventualmente 

ultrapassados por fatores de crescimento e/ou receptores de fatores de crescimento 

desregulados, e inibidores de apoptose (bcl-2) (SMITH; GOLDSCHMITH; 

MCMANUS, 2002). 

A parada do ciclo celular ou a apoptose, desencadeados por p53, permitem o 

reparo de mutações no DNA ou eliminação da células danificada em qualquer 

linhagem celular. Mutações no gene p53 podem impedir a síntese da proteína p53 

ou resultar em p53 anormal, que não consegue entrar no núcleo para exercer sua 

função, resultando na perpetuação das mutações no DNA. Portanto, as atividades 

de p53 e Rb, são essencialmente sabotadas na maioria das neoplasias 

melanocíticas por mutações em genes que codificam proteínas intrínsecas a essas 

vias regulatórias (TIETZE; CHIN, 2000). 

A metástase por si só é um processo com múltiplas etapas que começa com 

o destacamento das células do tumor primário, sua movimentação pelo endotélio, 

transporte através de vasos sanguíneos e/ou linfáticos, adesão e diapedese através 

do endotélio e finalmente adesão e proliferação em um local secundário. As células 

tumorais devem desativar e depois ativar várias moléculas de adesão, como 

caderinas e CD44 (MEIER et al., 1998). 
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2.3 MARCADORES TUMORAIS USADOS NO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIAS 

MELANOCÍTICAS 

 

O diagnóstico das lesões pigmentadas pode ser feito por exame 

anatomopatológico em cortes histológicos de rotina, corados com Hematoxilina e 

Eosina, na maioria dos casos (CROTTY; MCCARTHY; MIHM, 2004). Critérios 

morfológicos como assimetria, perda de circunscrição, disseminação pagetóide 

intraepidérmica, presença de atipia citológica, aumento de celularidade, ausência de 

maturação e/ou figuras de mitose dérmicas são úteis para a distinção entre nevos 

melanocíticos benignos e melanomas (KIRKHAM, 2000; CERRONI; KERL, 2001), 

porém, deve-se levar em conta o conjunto de características morfológicas, uma vez 

que uma característica avaliada isoladamente pode ser insuficiente para o 

diagnóstico correto.  

Diagnósticos equivocados de melanoma são uma das causas mais comuns 

de casos de má conduta na medicina humana. Portanto, não há dúvidas de que 

algumas proliferações melanocíticas são de difícil classificação, e necessitam de 

técnicas, como a imunoistoquímica, que auxiliem em seu diagnóstico. Seu uso tem 

grande utilidade em diversas situações de dificuldade diagnóstica, como segue: 

melanomas metastáticos podem imitar carcinomas, linfomas, ou outros tumores 

indiferenciados; melanomas de células fusiformes podem ser indistinguíveis 

morfologicamente de variantes de carcinomas de células fusiformes ou fibro-

histiocitomas malignos superficiais (Fibroxantoma atípico); melanomas in situ 

residuais em locais anatômicos de alto risco como pele lesionada pelo sol, palmas 

das mãos e solas dos pés; melanose versus melanoma e a identificação de 

pequenos depósitos de células de melanoma em locais de regressão; melanoma 

versus carcinoma de células claras de partes moles; nódulos proliferativos em nevos 

congênitos versus melanoma; melanomas semelhantes a nevos de Spitz (Melanoma 

Spitzóide); e identificação de micrometástases em linfonodos sentinela (JACKSON, 

1997; TROXEL, 2003).  

Os anticorpos contra vimentina e proteína S100, usados para auxiliar no 

diagnóstico de melanoma, marcam virtualmente todos os melanomas e nevos 

melanocíticos, mas não são específicos para proliferação melanocítica. Anticorpos 

para proteínas relacionadas à melanogênese como HMB-45, tirosinase, TRP-1 e 

Mel5; e antígenos de diferenciação de melanócitos Mart-1/Melan-A e MITF são os 
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mais específicos para células de linhagem melanocítica, marcando raramente 

tumores não-cutâneos, não-melanocíticos (BUSAM, 2004; OHSIE et al., 2008). 

 

 

2.3.1 Anticorpos para melanócitos 

 

 

O anticorpo contra a proteína S100 foi um dos primeiros e mais usados 

marcadores para melanoma maligno. Faz parte do grupo das proteínas que se ligam 

ao cálcio (ZIMMER et al., 1995) e sua família é composta por 21 membros. O 

primeiro membro foi isolado originalmente por Moore (1965) como uma fração de 

proteína de tecido cerebral de bovino e definido como específico para cérebro. Esta 

fração de proteína foi denominada S100 devido a sua solubilidade de 100% em 

solução de sulfato de amônio com pH neutro.  

Em 1981, Gaynor et al. reconheceram a presença da proteína S100 em 

células de melanoma, levando à sua aplicação como indicador diagnóstico para este 

tumor (GAYNOR et al., 1981), outras funções também foram identificadas, como seu 

envolvimento na regulação do ciclo celular e divisão celular (ZIMMER et al., 1995), e 
comunicação célula-célula (SVIATOHA et al., 2010).  

A proteína S100 é composta por subunidades α e β, possibilitando três formas 

diméricas, sendo apenas a α-α sintetizada por melanócitos (KLIGMAN; HILT, 1988). 

A maioria dos laboratórios, porém, utiliza o anticorpo policlonal, que reconhece as 

três formas da proteína, promovendo alta sensibilidade, porém, baixa especificidade, 

uma vez que outros tecidos e tipos tumorais podem apresentar positividade ao 

anticorpo (MOORE, 1965). Em humanos, é esperado que o S100 policlonal 

apresente positividade de aproximadamente 100% de todos os tumores 

melanocíticos (BLESSING; SANDERS; GRANT, 1998), mas há casos com 

marcação negativa (ARGENYI et al., 1994). Dos tumores amelanocíticos 89% são 

positivos para S100a tanto em humanos como animais (PALMER; HALL; LEW, 

1985; SANDUSKY; CARLTON; WIGHTMAN, 1985; KOENIG et al., 2001). Há 

relação positiva de marcação para S100 com o potencial metastático e células de 

melanoma (DONATO, 2001). 
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Por ser uma proteína que se liga ao cálcio intracelular e intranuclear, a 

imunorreatividade para S100 deve ser tanto nuclear como citoplasmática, para que 

seja válida. Esta proteína está presente nos dois compartimentos celulares em 

melanócitos normais e neoplásicos (HERRERA et al., 1994).  

Diversos anticorpos monoclonais têm surgido contra um grupo antigênico 

glicoproteináceo restrito a células de linhagem melanocítica. Este grupo é conhecido 

como gp100/PMel17 (ADEMA et al., 1994; BROUWENSTIJN et al., 1997) e, localiza-

se na membrana interna dos pré-melanossomos tipos 1, 2 e 3, servindo de alvo 

potencial para linfócitos T citotóxicos (KAWAKAMI et al., 1993; BUSAM et al., 1998). 

A análise da sequência de nucleotídeos do grupo mostrou que os cDNAs para 

gp100 e PMel17 provém de um único gene, por splicing alternativo (ADEMA et al., 

1994) e são expressos de maneira consistente e concomitante por populações 

melanocíticas neoplásicas e não neoplásicas (ADEMA et al., 1993). Os anticorpos 

deste grupo incluem NKI-beteb, NKI/C3, HMB-45, HMB-50 e MART-1/Melan-A, que 

demonstram vários níveis de especificidade e sensibilidade para melanócitos, nevos 

e melanomas (ESCLAMADO, GOWN, VOGEL, 1986; GOWN et al., 1986; SKELTON 

et al., 1991; SMOLLER; HSU; KRUEGER, 1991; ADEMA et al., 1994; ADEMA et al., 

1996; CHEN et al., 1996). O grupo gp100/PMel17 equino foi clonado e sequenciado 

(GenBank AF076780), tendo homologia de 84,1% com gp100/PMel17 murino 

(GenBank U14133) e 86.7% com seu homólogo humano (Genbank M77348). 

Nenhuma diferença foi encontrada na sequência de nucleotídeos analisados em 

equinos de diferentes pelagens, acometidos e não acometidos por lesões 

melanocíticas (RIEDER et al., 2000). 

O HMB-45 e o MART-1/Melan-A têm sido os mais usados para confirmar 

neoplasias positivas para S100 como sendo de natureza melanocítica, e não 

manifestam reatividade cruzada em marcações com entidades patológicas. Porém, 

existe uma exceção quanto ao MART-1/Melan-A, que consiste na marcação de 

células tumorais de uma classe de carcinomas adrenocorticais e tumores dos 

cordões sexuais gonadais, provavelmente devido ao reconhecimento de um epítopo 

antigênico na proliferação esteroidogênica que é compartilhado com as moléculas 

do grupo gp100/PMel 17 (BUSAM et al., 1998; BUSAM; JUNGBLUTH, 1999). 

Apesar de HMB-45 e MART-1/Melan-A serem mais específicos para melanoma, eles 

são menos sensíveis, e a coloração é frequentemente desigual, dependendo da 

técnica (SUNDRAM et al., 2003). 
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O MART-1/Melan-A tem marcação variável dependendo do tipo de lesão em 

humanos (HOFBAUER et al., 1998; BERGMAN et al., 2000). Há relatos de 

melanócitos normais exibirem marcação mais homogênea e maior porcentagem de 

células positivas para MART-1/Melan-A que melanócitos malignos ou células 

metastáticas (KAGESHITA et al., 1997; JUNGBLUTH et al., 1998), também há 

estudos em que se observa maior intensidade de marcação em melanomas 

epitelióides que fusiformes (BUSAM et al., 1998; JUNGBLUTH et al., 1998), apesar 

de haver os que não evidenciam tal diferença (KOENIG et al., 2001)  

O HMB-45 é útil na identificação de neoplasias melanocíticas e, mais de 90% 

dos melanomas malignos humanos são positivos para este marcador (SKELTON et 

al., 1997).  

 
 

2.3.2 Anticorpos de proliferação celular 

 

 

 Mensurações de proliferação tumoral apresentam boa correlação com o 

comportamento biológico de neoplasias em humanos, fornecendo informações 

prognósticas adicionais valiosas. O PCNA e Ki-67 têm sido propostos como 

parâmetros cinéticos intrínsecos celulares com potencial valor prognóstico em 

tumores de humanos e animais (ROELS; TILMANT; DUCATELLE, 1999; ROELS et 

al., 2000; SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002). 
O Ki-67 é um anticorpo monoclonal que reconhece um antígeno nuclear 

associado à proliferação celular (GERDES et al., 1984). O antígeno Ki-67 está 

presente no núcleo das células em todas as fases da proliferação celular (G1, S, G2 

e M), porém, encontra-se ausente em G0 e células na fase inicial de G1 (GERDES et 

al., 1983; LI et al., 1999). Seu uso é frequente para a determinação da fração de 

crescimento em diferentes tumores (SCHOLZEN; GERDES, 2000), incluindo os de 

origem melanocítica (WOLLINA et al., 1991).  

Diversos estudos, em humanos, descrevem a taxa de proliferação celular 

mensurada pela expressão de Ki-67 como tendo valor prognóstico em melanomas 

(HERNBERG et al., 1998; GOULD ROTHBERG; BRACKEN; RIMM, 2009), além de 

seu auxílio na distinção de tumores melanocíticos benignos de malignos (KANTER 
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et al., 1995; KANTER-LEWENSOHN et al., 1997; SVIATOHA et al., 2010). Em 

melanomas malignos, há correlação direta de Ki-67 com a espessura tumoral, 

potencial metastático e prognóstico (RAMSAY et al., 1995; VOGT et al., 1997; 

KALEEM et al., 2000). No entanto, em estudos com tumores de maior espessura, 

não foi encontrada correlação entre a expressão de Ki-67 e a evolução da doença 

(REDDY et al., 1995; TALVE; COLLAN; EKFORS, 1996; HAZAN et al., 2002). 

Moretti et al. (2001) demonstraram uma correlação diferente da expressão de Ki-67 

e prognóstico de acordo com a espessura do tumor. Em tumores primários, há 

relatos de expressão de Ki-67 de baixa a moderada, não tendo valor prognóstico na 

análise de sobrevida humana (ILMONEN et al., 2005). 

O PCNA é um polipeptídeo nuclear de 36 kD essencial para o metabolismo do 

ácido nucléico, sendo componente do mecanismo de replicação e reparo celular. Ele 

funciona como proteína acessória da DNA polimerase delta, que tem papel no 

direcionamento da síntese da fita de DNA, durante a fase S do ciclo celular. É 

produzido na fase tardia de G1 e na fase S, mas é detectável em todo o ciclo celular 

devido a sua meia-vida longa, que tem duração de 20 horas (KELMAN, 1997). Seu 

gene é conservado dentre diferentes espécies animais (SCHILLER et al., 2003). 

 

 

 

2.3.3 A proteína p53 

 

 

Há diversas alterações genéticas correlacionadas diretamente com o 

desenvolvimento tumoral, e a maioria delas pertence a uma das três categorias de 

genes: protoncogenes, genes supressores tumorais ou genes de reparo de DNA. Os 

protoncogenes atuam como reguladores de crescimento cruciais na divisão normal 

da célula, enquanto os genes supressores tumorais atuam como reguladores 

negativos de crescimento.  

O gene supressor tumoral TP53 codifica a proteína p53, que é um fator de 

transcrição cuja expressão bloqueia a progressão de células da fase G1 para a S do 

ciclo celular (BAKER et al., 1990), estando envolvida na parada do ciclo celular e 

ativação da apoptose (HARTWELL; WEINERT, 1989; LANE, 1992).  A atividade de 
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p53 é perdida em diversas neoplasias, e em mais da metade é inativada como 

consequência de mutação ou deleção deste gene (HOLLSTEIN et al., 1991). Devido 

à proteína p53 aparecer como um passo comum nas neoplasias em humanos, 

muitos estudos têm sido direcionados para o seu entendimento, e sequências de 

homologias semelhantes têm sido descritas entre espécies mamíferas (SOUSSI; 

CARON DE FROMENTEL; MAY, 1990), inclusive entre o p53 canino, equino e 

humano (NASIR; REID, 1995; BUCHER et al., 1996; NASIR et al., 1997; 

VELDHOEN; MILNER, 1998).  

Em humanos, sabe-se que o melanoma é uma das neoplasias onde o p53 

ainda é selvagem, indicando que outros eventos contribuem para a inativação de 

p53. O gene é mantido inativo e em níveis baixos predominantemente por Mdm2, a 

principal ubiquitina ligase E3 que se liga diretamente ao p53 e o ubiquitina para 

subseqüente degradação (IWAKUMA; LOZANO, 2007). Vários sinais são 

responsáveis pela ativação de p53, são eles: dano no DNA, oncogênico, genotóxico 

e estresse oxidativo, levando à indução de genes pro-apoptóticos (BAX, PUMA), 

reguladores do ciclo celular (p21 e GADD45) ou genes de senescência, dependendo 

da intensidade do sinal e tipo celular (LOZANO; ZAMBETTI, 2005; RILEY et al., 

2008). Nas células tumorais, a pressão seletiva para inativar p53 é muito alta. Isto 

ocorre principalmente através de mutações em TP53, amplificação ou expressão 

aumentada de seus inibidores Mdm2, Mdm4 (membro da família Mdm2) e perda ou 

inativação de ativadores sequenciais como p14ARF (p19ARF em camundongos) e 

p16ink4a (TOLEDO; WAHL, 2006). Diferentes combinações destes eventos têm como 

objetivo diminuir ou abolir os níveis de p53 selvagem e a atividade que leva à 

apoptose defeituosa, proliferação descontrolada e transformação celular. Assim, a 

inativação de p53 ou deleção podem cooperar com a deleção ou expressão 

aumentada de Mdm2, deleção de p16ink4a, ou p19ARF para promover a tumorigênese 

(SHARPLESS et al., 2001; BOX, TERZIAN, 2008; TERZIAN et al., 2008). 

Observou-se baixa frequência (0-10%) de mutações ou perda de heterozigose 

do gene TP53 em melanomas humanos (BOX, TERZIAN, 2008), sendo grande parte 

das mutações causadas por radiação ultravioleta (HOCKER; TSAO, 2007). A 

proteína p53 foi estudada através de imunoistoquímica, e concluiu-se que tanto a 

intensidade de marcação como o número de células positivas aumentam com a 

progressão tumoral do melanoma humano (ALBINO et al., 1994; POREMBA et al., 

1995; SPARROW et al., 1995b; ESSNER et al., 1998). Altos níveis de RNAm de p53 
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sugerem que a superexpressão de TP53 pode ser um mecanismo que explica o 

nível aumentado da proteína  (WEISS et al., 1995), porém, devido à baixa frequência 

deste evento, pode-se assumir que a estabilidade da proteína prevalece. Como os 

níveis de estabilidade de p53 selvagem são associados com um melhor prognóstico, 

pacientes com melanoma superficial mostraram período livre de doença maior e 

melhor sobrevida global quando não houve mutação de p53 (FLØRENES et al., 

1994). Em contrapartida, estudos sugeriram que a expressão aumentada de p53 

pode estar associada com um prognóstico pior (MCGREGOR et al., 1993; 

SPARROW et al., 1995a). Em cães a proteína p53 não foi detectada em células 

melanocíticas neoplásicas, mas ela estava presente em células normais (RITT; 

WOJCIESZYN; MODIANO, 1998). 

 

 

2.4 O MICROARRANJO DE TECIDOS (TISSUE MICROARRAY - TMA) 

 
 
 O conceito de diversos tecidos em um único bloco de parafina, para avaliação 

simultânea, foi primeiramente descrito por Battifora (1986), que descreveu um 

método em que rodelas espessas, de diferentes tecidos, envoltas por intestino e 

posteriormente incluídas em um bloco de parafina, o chamado sausage block 

(BATTIFORA, 1986). Wan et al. (1987) desenvolveram o formato de arranjo, que foi 

aprimorado por Kononen  (1998), através da criação de um dispositivo para a 

construção rápida e precisa dos microarranjos de tecidos, possibilitando sua 

execução em laboratórios de patologia. 

 Sua utilização pode ser para estudos com marcadores histoquímicos, 

imunoistoquímicos, FISH ou RNA ISH (KALLIONIEMI et al., 2001; NOCITO et al., 

2001b; HSU et al., 2002; SKACEL et al., 2002; SHERGILL et al., 2004).   

 As vantagens obtidas com esta técnica são: (1) amplificação de tecidos 

escassos, uma vez que conseguimos retirar fragmentos do bloco em questão e 

arranjá-los em diferentes TMAs; (2) análise simultânea de grande número de 

espécimes em uma mesma lâmina, podendo chegar a mil tecidos diferentes em uma 

mesma lâmina; (3) uniformidade experimental, pois cada amostra de tecido é tratada 

de maneira idêntica, sendo a padronização igual para todos tecidos; (4) menor 
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número de reações, economia de tempo e custos, devido às técnicas serem feitas 

em apenas uma lâmina, com menor necessidade de mão de obra e menor gasto 

com reagentes; (5) não destrói o bloco original, são retirados pequenos fragmentos 

dele, sem comprometer a integridade do bloco, para que possa ser retornado ao 

paciente ou instituição, se necessário; (6) facilitar na padronização de técnicas 

laboratoriais; (7) utilização no controle interno e positivo de reações e (8) 

possibilidade de maior rapidez nas descobertas moleculares e possíveis aplicações 

clínicas (KALLIONIEMI et al., 2001; HSU et al., 2002; SHERGILL et al., 2004; 

JAWHAR, 2009).  

A principal desvantagem quanto ao uso do TMA consiste na sua 

representatividade para tumores heterogêneos. Porém, um estudo demonstrou que, 

através da comparação qualitativa dos resultados de blocos inteiros de tecido com 

os TMAs, há concordância em 96% dos casos (HSU et al., 2002). Outro estudo 

demonstrou que a análise imunoistoquímica de duas amostras teciduais de um 

mesmo bloco doador é comparável à análise de secções de todo o tecido em mais 

de 95% dos casos (CAMP; CHARETTE; RIMM, 2000). Estes achados demonstram 

que a heterogeneidade intratumoral não é um impedimento principal no uso de TMA 

(KALLIONIEMI et al., 2001; JAWHAR, 2009).  

 Diversos autores têm utilizado esta técnica para o estudo de alterações 

gênicas e expressão de diversas proteínas envolvidas na gênese, progressão, 

invasão e capacidade de produzir metástase de melanomas humanos primários de 

tipos histológicos variados e em diversos estágios, melanoma metastático e 

metástases (ALONSO et al., 2004; PACIFICO et al., 2005; NAZARIAN et al., 2010). 
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3 OBJETIVOS 

 
 
 Os objetivos estão dispostos nos tópicos a seguir:  

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Análise imunoistoquímica e anatomopatológica em lesões cutâneas de 

neoplasias melanocíticas de equinos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  

1. Descrever os aspectos anatomopatológicos de lesões melanocíticas equinas. 

2. Estudar a expressão dos marcadores convencionais utilizados para 

diagnosticar o melanoma humano S-100, Melan-A, HMB-45, Ki-67, PCNA, e p53 por 

imunoistoquímica em cortes de microarranjo de tecidos. 

3. Correlacionar os dados anatomopatológicos com os imunoistoquímicos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 O material e métodos estão dispostos nos seguintes tópicos:  

 

 

4.1 INFORMAÇÕES DOS ANIMAIS EM ESTUDO 

 

 

 Os dados dos animais em estudo foram fornecidos pela Veterinária Profa. 

Dra. Cristina de Oliveira Massoco Salles-Gomes para a análise de variáveis 

demográficas (raça, sexo, idade, pelagem e localização do tumor). 

 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 
 Animais cujo diagnóstico prévio de lesão melanocítica foi realizado por um 

Médico Veterinário, com blocos de parafina disponíveis, que contivessem material 

suficiente para o estudo. Foram excluídos materiais com fixação inadequada ao 

exame histopatológico. 

 

 

4.3 MÉTODO 

 

 

Os métodos do presente trabalho estão dispostos a seguir: 
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4.3.1 Análise Morfológica 

 
 

Os blocos incluídos em parafina foram cortados individualmente em secções 

de 5 µm de espessura para a confecção de lâminas e subsequente coloração 

através da técnica de Hematoxilina e Eosina para a análise morfológica das lesões. 

Esta avaliação foi feita através da observação, em microscópio óptico, de 

características celulares, pigmentares, nucleares, de nucléolo, de melanófagos, 

presença de invasão e necrose. 

Foram avaliadas as seguintes características celulares:  

Quantidade de células tumorais: classificada em baixa, moderada ou alta. 

Distribuição das células neoplásicas: classificada em difusa, em ninhos, 

em feixes, difusa e em feixes ou todas as anteriores. 

Índice mitótico: avaliado na área de maior concentração de mitoses. 
Tipo celular: classificado em fusiforme, epitelióide ou ambas. 

 

Quanto às características pigmentares, observamos: 

Intensidade: classificada em baixa, moderada ou alta. 

Distribuição: em difuso ou ao redor de áreas de maior celularidade. 

Localização: em derme, hipoderme, derme e hipoderme ou em derme com 

hipoderme não avaliável devido à profundidade da biópsia realizada. 

 

As características nucleares observadas foram:  

Atipia: classificada em discreta, moderada ou intensa. 

Formato do núcleo: classificado em alongado, arredondado ou ambos. 
Características da cromatina: classificada em grumosa, dispersa ou ambas. 

Multinucleação: presente ou ausente. 

Nucléolos: foram avaliados quanto a sua proeminência como proeminente, 

não proeminente ou não avaliável; e quanto à quantidade em múltiplos ou únicos.  

 
Outros parâmetros foram avaliados como segue:  

Quanto aos melanófagos, foi avaliada a intensidade destas células nas 

biópsias tumorais em baixa, moderada ou alta; e sua localização em difusa, na 
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presença ou ausência de células neoplásicas em vasos sanguíneos, linfáticos e ao 

redor de nervos. A presença de necrose foi classificada em menos de 50 por cento 

ou mais de 50 por cento do tecido.  

 

 

4.3.2 Classificação das lesões melanocíticas 

 
 
 As lesões melanocíticas foram diagnosticadas segundo o critério de 

classificação sugerido por Valentine (1995), descrito acima. 

 

4.3.3 Construção e análise do microarranjo de tecidos 

 
 
Confecção do bloco de parafina de TMA 
 
 O bloco de TMA foi confeccionado com cilindros de um milímetro de diâmetro 

de 25 amostras de tumores que correspondem a neoplasias melanocíticos de 25 

equinos representados em quadruplicata, quando havia pouco material fazia-se 

duplicata. Também foram incluídas amostras de tecido sabidamente positivas para 

os anticorpos em questão, que serviram como controle positivo das reações 

imunoistoquímicas. Utilizou-se um cilindro de tecido placentário para orientação 

inicial da sequência dos casos utilizados. Esta técnica foi primeiramente descrita por 

Kononem et al. (1998), e consiste no transporte de cilindros de tecido de um bloco 

original (doador) para um receptor, em que diversas amostras de diferentes tecidos 

são incluídas para a análise conjunta. São feitas lâminas coradas em HE dos blocos 

doadores, marcadas com caneta para guiar na punção do local exato deste bloco 

para a confecção do TMA (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 – Fotografia do bloco e lâmina do TMA de neoplasias melanocíticas equinas 

 

 
Figura 2 – Fotografia em microscópio óptico (10x) de lâmina corada por HE representando uma 

amostra de cilindro de um milímetro de diâmetro do TMA 
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Confecção das lâminas de vidro 
 
 A partir do bloco de TMA foram preparados 30 cortes histológicos seriados 

em lâminas de vidro para imunoistoquímica (Starfrost®), na espessura de 3 µm.  

 As lâminas 01 e 30 foram coradas com Hematoxilina e Eosina para controle 

da representatividade do material. As lâminas de 02 a 07 foram utilizadas para 

reação de imunoistoquímica para Ki-67, PCNA, p53, S100, Melan-A e HMB-45. 

Através de uma planilha realizada em Excel® (Windows® – Microsoft® Office) foi 

possível localizar cada caso nas lâminas do TMA (Figura 3).  

 
 

 
Figura 3 – Planilha de identificação e localização dos 25 casos analisados no bloco de TMA, 
juntamente com os controles positivos para os anticorpos 
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4.3.4 Estudo Imunoistoquímico 

 

 

A tabela 1 indica os marcadores utilizados no estudo. 

 
Tabela 1 - Relação dos anticorpos utilizados no estudo de neoplasias melanocíticas de equinos 

Anticorpo Tipo Clone Origem Diluição Fabricante Código 

Anti-S100 Policlonal - Coelho 1:800 Dako Z0311 

Anti-Melan-A Monoclonal A103 Camundongo 1:10 Dako M7196 

Anti-HMB-45 Monoclonal HMB-45 Camundongo 1:10 Dako M0634 

Anti-Ki-67 Monoclonal MIB-1 Camundongo 1:50 Dako M7240 

Anti-PCNA Monoclonal PC-10 Camundongo 1:7000 Dako M0879 

Anti-p53 Monoclonal 318-6-11 Coelho 1:100 Dako M3629 

 

 

Protocolo de Reações 
 
 
Anticorpos HMB-45, S100, MELAN-A e PCNA 

 

 As lâminas Starfrost® foram submetidas à desparafinização em duas 

soluções de xilol 100%, por 10 e 5 minutos. A preparação das lâminas foi feita 

através de passagens sucessivas em etanol por 1 minuto (100%, 95% e 70%) e 

então lavagem em água corrente por 5 minutos. A recuperação antigênica foi feita 

por calor, com a utilização de panela elétrica e solução tampão citrato 10 mM pH 6,0 

por 15 minutos, seguida de resfriamento em água corrente por 5 minutos. 

Incubaram-se as lâminas com o anticorpo primário diluído em título pré-estabelecido, 

em tampão PBS, contendo albumina bovina (BSA) a 1% (SIGMA-ALDRICH, A9647, 

USA), por 1 hora, à temperatura ambiente, em câmara úmida. As lâminas, então, 

foram lavadas em tampão PBS com Tween com troca tripla de 5 minutos cada. A 

incubação das lâminas com o anticorpo secundário anti-camundongo e anti-coelho 

(EnVision™ G|2 System/AP - LINK), pronto para uso, foi feita durante 30 minutos à 

temperatura ambiente com posterior lavagem em tampão PBS com Tween com 

troca tirpla de 5 minutos cada. O polímero de amplificação fosfatase alcalina para o 

kit EnVision™ G|2 System/AP, pronto para uso, foi utilizado por 30 minutos à 
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temperatura ambiente com posterior lavagem tripla de 5 minutos cada, em tampão 

PBS. Foram necessários 10µL do cromógeno Permanent Red, em 1 mL de tampão 

substrato adicionado de 40 µL de Levamisol (utilizado para o bloqueio de reações 

inespecíficas) para a revelação da reação, sendo as lâminas incubadas nesta 

solução à temperatura ambiente por 15 minutos. Após a observação do 

desenvolvimento do precipitado, as lâminas foram lavadas em água corrente por 5 

minutos, contra-coradas com Hematoxilina de Harris (Merk) por 30 segundos e 

lavadas em água corrente por 5 minutos. Por último, as lâminas foram montadas 

para a leitura. Todas as reações foram acompanhadas de controle positivo, em 

tecido sabidamente positivo para o anticorpo testado, e controle negativo, realizado 

pela omissão do anticorpo primário e substituição por PBS. 

 

 

Anticorpos Ki-67 e p53 

 
As lâminas Starfrost® foram submetidas à desparafinização em duas soluções de 

xilol 100%, por 10 e 5 minutos. A preparação das lâminas foi feita através de 

passagens sucessivas em etanol por 1 minuto (100%, 95% e 70%) e então lavagem 

em água corrente por 5 minutos. A recuperação antigênica foi feita por calor, com a 

utilização de panela elétrica e solução tampão citrato 10 mM pH 6,0 por 15 minutos, 

seguida de resfriamento em água corrente por 5 minutos. O bloqueio da peroxidase 

endógena foi feita com solução de peróxido de hidrogênio a 3% (água oxigenada 10 

vol.), uma vez por 10 minutos, seguida de lavagem em água corrente por 5 minutos. 

Incubaram-se as lâminas com o anticorpo primário diluído em título pré-estabelecido, 

em tampão PBS, contendo albumina bovina (BSA) a 1% (SIGMA-ALDRICH, A9647, 

USA), por 1 hora, à temperatura ambiente, em câmara úmida. As lâminas, então, 

foram lavadas em tampão PBS com Tween com troca tripla de 5 minutos cada. A 

incubação das lâminas com o anticorpo secundário anti-camundongo e anti-coelho 

(ADVANCE TM Dako - LINK), pronto para uso, teve duração de 30 minutos à 

temperatura ambiente e posterior lavagem em tampão PBS com Tween com três 

trocas de 5 minutos cada. O polímero de amplificação horseradish peroxidase, 

pronto para uso, foi incubado por 30 minutos à temperatura ambiente com posterior 

lavagem tripla de 5 minutoas cada, em tampão PBS. Foram utilizados 20 µL do 

cromógeno 3,3’ diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) (Dako – Liquid DAB + 
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Substrate, K3468), em 1mL de tampão substrato pronto para uso, para a revelação 

da reação por 5 minutos à temperatura ambiente. Após a observação do 

desenvolvimento do precipitado, as lâminas foram lavadas em água corrente por 5 

minutos, foram contra-coradas com Hematoxilina de Harris (Merk) por 30 segundos 

e lavadas em água corrente por 5 minutos. Foi feita a diafanização em etanol (80%, 

95% e 100%), e xilol (três banhos) e subseqüente montagem das mesmas para a 

leitura. As reações foram acompanhadas de controle positivo, em tecido 

sabidamente positivo para o anticorpo testado, e controle negativo, realizado pela 

omissão do anticorpo primário e substituição por PBS. 

 
 
4.3.5 Leitura das lâminas 

 

 

 As lâminas de TMA foram analisadas considerando válida a observação de 

pelo menos vinte e cinco por cento do tecido representado.  

Para os anticorpos anti-S100, HMB-45 e Melan-A utilizou-se um método semi-

quantitativo considerando a intensidade da marcação e a proporção de células 

tumorais marcadas (Quadro 1), com base em dados de literatura (BEZDEKOVA et 

al., 2007; WEN et al., 2010).  
 

S100, HMB-45 e Melan-A - marcação citoplasmática 

Intensidade Proporção de células marcadas 

0 = negativo 0 = 0 a 4% 
1 = fraca 1 = 5 a 24% 
2 = moderada 2 = 25 a 49% 

3 = forte 3 = 50 a 100% 

Quadro 1 - Metodologia de determinação dos escores para análise de marcação citoplasmática dos 
anticorpos anti-S100, HMB-45 e Melan-A 
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A pontuação final foi determinada através da multiplicação dos escores de 

intensidade e proporção. A fórmula utilizada para o cálculo deste escore foi: 

 

 
 

Os casos foram classificados em três subgrupos: 0 (zero) com sendo 

expressão negativa, 1-2 expressão fraca, 3-9 expressão moderada a forte. Também 

foi feita a análise da positividade dos três anticorpos em conjunto para a verificação 

do comportamento tumoral frente os anticorpos, podendo sugerir um possível painel 

de anticorpos para o diagnóstico de neoplasias melanocíticas em equinos. 

 Para marcadores nucleares (Ki-67, p53 e PCNA) foi feita a contagem dos 

núcleos das células neoplásicas e a porcentagem de células com expressão positiva 

aos anticorpos em questão, tentou-se contar o número máximo possível de célula 

das quatro amostras teciduais dos casos analisados (NOCITO et al., 2001a). O 

programa utilizado foi o UTHSCSA Image Tool for Windows version 3.0. 

 

 

4.3.6 Análise estatística 

 

 

 A descrição dos dados em que foi feita através de porcentagem. Para a 

avaliação da relação entre as variáveis da análise morfológica e expressão dos 

marcadores estudados foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis, para duas e três ou mais categorias, respectivamente. 

Características de intensidade foram agrupadas em duas categorias para fins 

estatísticos (baixa, moderada/alta e, discreta, moderada/intensa). 

 Para todos os testes estatísticos, estabeleceu-se nível de significância α = 

5%, ou seja, os resultados dos testes foram considerados estatisticamente 

significativos quando p < 0,05.  

 Os três anticorpos de melanócitos (S100, HMB-45 e Melan-A) foram 

observados caso a caso para verificar a porcentagem de casos negativos para os 

três anticorpos, positivos para um anticorpo, positivos para dois anticorpos e 

positivos para os três anticorpos.  
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5 RESULTADOS 

 
 
 Os resultados estão dispostos na forma de tópicos a seguir: 

 
 
5.1 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 
 

Foram analisados os dados de 25 equinos com diagnóstico histopatológico de 

neoplasia melanocítica, no período de 2004 a 2010. As raças encontradas neste 

estudo foram SRD (16/25, 64,0%), Lusitano (6/25, 24,0%), Árabe (2/25, 8,0%) e 

Sueco (1/25, 4,0%). Os machos representaram a maioria dos animais encontrados 

(18/25, 72,0%). A faixa etária dos animais variou de 4 a 24 anos (com idade média 

de 13 anos). A localização tumoral, em sua maioria, encontrava-se em região 

perianal (13/25, 52,0%), seguida da base da cauda (8/25, 32,0%), prepúcio (2/25, 

8,0%) e múltiplas localizações (2/25, 8,0%) (Tabela 2). 

Blocos de parafina de todos os animas avaliados apresentaram material 

suficiente para a inclusão no TMA. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos 25 casos analisados de acordo com gênero, raça, idade e localização da 
lesão melanocítica 

Variável Categoria n (%) 

Sexo Macho 18 (72,0) 

 Fêmea 7 (28,0) 

Raça SRD 16 (64,0) 

 PSL 6 (24,0) 

 Árabe 2 (8,0) 

 Sueco 1 (4,0) 

Idade < 15 anos 15 (60,0) 

 ≥ 15 anos 10 (40,0) 

Localização do tumor Região Perianal 13 (52,0) 

 Base da Cauda 8 (32,0) 

 Região Prepucial 2 (8,0) 
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5.2 DESCRIÇÃO DA ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 
 

Na análise morfológica dos tumores predominaram amostras com 

celularidade moderada (52,0%) e intensa (40,0%). Quanto à distribuição das células 

tumorais, a disposição concomitante difusa e em feixes (52,0%) foi a mais 

encontrada, seguida da distribuição em feixes (16,0%), todas as distribuições 

(16,0%) e da distribuição difusa (12,0%). A maioria dos tumores não apresentou 

figuras de mitose (96,0%) e houve predomínio de células tanto epitelióides como 

fusiformes (80,0%). Em se tratando de características nucleares observamos atipia 

discreta (48,0%) e moderada (44,0%) em sua maioria, assim como núcleos de 

formato arredondado e alongado em um mesmo tumor (76,0%), e de cromatina 

dispersa (60,0%). Nenhum núcleo celular apresentou multinucleação. Todas as 

células apresentaram nucléolos múltiplos e, em sua maioria, não proeminentes 

(88,0%). Quanto à pigmentação celular dos tumores, houve predomínio de células 

tumorais com pigmentação intensa (68,0%), seguida de moderada (24,0%). A 

pigmentação distribui-se de forma difusa com localização em derme (100%). Houve 

alta celularidade de macrógafos em 64,0% dos casos e baixa celularidade em 20,0% 

dos casos, a localização destes foi em sua maioria difusa (96,0%). Houve apenas 

um caso com invasão sanguínea, enquanto não foram encontradas invasões 

linfáticas ou perineurais. Não foram observados sinais de necrose em 64,0% dos 

tumores (Tabela 3). 



55 
 

 

Tabela 3 – Distribuição dos 25 casos analisados de acordo com as características morfológicas 
tumorais 

Características Tumorais Categorias N (%)  
Celulares    

Celularidade Baixa 2 8%  
  Moderada 13 52%  
  Alta 10 40%  
Distribuição Difusa 3 12%  
  Difusa com feixes 13 52%  
  Em feixes 4 16%  
  Em ninhos 1 4%  
  Todas as anteriores 4 16%  
Mitoses Ausente 24 96%  
  Presente 1 4%  
Tipo Celular Epitelióide 1 4%  
  Fusiforme 4 16%  
  Ambos 20 80%  

Nucleares    
Atipia Discreta 12 48%  
  Moderada 11 44%  
  Intensa 2 8%  
Formato Arredondado 3 12%  
  Alongado 3 12%  
  Ambos 19 76%  
Cromatina Dispersa 15 60%  
  Grumosa 8 32%  
  Ambos 2 8%  

Nucleolares    
Proeminência Proeminente 3 12%  
  Não proeminente 22 88%  

Pigmentares    
Intensidade Baixa 2 8%  
  Moderada 6 24%  
  Alta 17 68%  

Macrófagos    
Celularidade Baixa 5 20%  
  Moderada 4 16%  
  Alta 16 64%  
Localização Ao redor de ninhos 1 4%  
  Difusa 24 96%  

Invasão    
Sanguínea Presente 1 4%  
  Ausente 24 96%  

Necrose Ausente 16 64%  
 ≤ 50% 9 36%  
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5.3 CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES MELANOCÍTICAS 

 

 

 Seguindo a classificação histológica feita por Valentine (1995), as amostras 

conseguidas para este estudo se enquadraram na classificação como melanoma ou 

melanocitoma dérmicos, uma vez que para diferenciar as duas categorias temos que 

identificar o número de tumores por animal, informação não presente na descrição 

dos animais. 

 

 

5.4 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA POR IMUNOISTOQUÍMICA 
 

 
 A expressão das proteínas foi dividida em anticorpos para melanócitos, 

anticorpos de proliferação celular e a proteína p53, como a seguir: 

 
 
Anticorpos para melanócitos 
 
 A análise da expressão de S100 foi feita em 24 dos 25 casos devido à perda 

dos cilindros referentes ao caso. Ela indicou que houve 28,0% de casos negativos, 

24,0% de casos com expressão fraca para o anticorpo e 44,0% de casos com 

expressão moderada a forte. As figuras 4, 5 e 6 ilustram a expressão negativa, fraca 

e moderada/forte do anticorpo S100 nos casos apresentados (aumento de 40x em 

microscópio óptico). As células maiores com pigmentação marrom são os 

melanófagos, que não tem expressão da proteína S100. Há também células 

melanocíticas com pigmento marrom em seus citoplasmas. A expressão da proteína 

em questão apresenta coloração em vermelho. 
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Figura 4 - Expressão negativa de S100 

 

 

 
Figura 5 – Expressão fraca de S100 
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Figura 6 – Expressão moderada/forte de S100 

 

 

Quanto ao HMB-45, todos os casos foram analisados, e houve 16,0% de casos 

negativos, 56,0% de casos com expressão fraca para a proteína e 28,0% de casos 

com expressão moderada a forte. As figuras 7, 8 e 9 ilustram a expressão negativa, 

fraca e moderada/forte do anticorpo HMB-45 nos casos apresentados (aumento de 

40x em microscópio óptico). As células maiores com pigmentação marrom são os 

melanófagos, que não tem expressão da proteína HMB-45. Há também células 

melanocíticas com pigmento marrom em seus citoplasmas. A expressão da proteína 

em questão apresenta coloração em vermelho. 
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Figura 7 – Expressão negativa de HMB-45 

 
 

 

Figura 8 – Expressão fraca de HMB-45 
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Figura 9 – Expressão moderada/forte de HMB-45 

 
 

 

 

A expressão de Melan-A indicou que houve 64,0% de casos negativos, 28,0% de 

casos com expressão fraca para a proteina e 8,0% de casos com expressão 

moderada a forte, em todos os casos. As figuras 10, 11 e 12 ilustram  a expressão 

negativa, positiva e moderada/forte para a proteina Melan-A nos casos apresentados 

(aumento de 40x em microscópio óptico). As células maiores com pigmentação 

marrom são os melanófagos, que não tem expressão da proteína Melan-A. Há 

também células melanocíticas com pigmento marrom em seus citoplasmas. A 

expressão da proteína em questão apresenta coloração em vermelho. 
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Figura 10 – Expressão negativa de Melan-A 

 
 

 
Figura 11 - Expressão fraca de Melan-A 
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Figura 12 – Expressão moderada/forte de Melan-A 

 

 

 

Quando avaliados os três anticorpos quanto ao número de casos positivos, 

agrupando os escore de 1 a 9, observou-se que 17 casos (68%) eram positivos para 

S100, 21 casos (84%) eram positivos para HMB-45 e 9 casos (36%) eram positivos 

para Melan-A. Em 4 casos, nenhum dos marcadores foi expresso (16%), em 3 casos 

houve positividade de apenas 1 anticorpo (12%), em 10 casos houve positividade 

para dois anticorpos (40%) e em 8 casos houve positividade para os três anticorpos 

(32%). 

 
 
 
Anticorpos de proliferação 
 
 A análise da expressão de Ki-67, em 24 dos 25 casos, indicou que a 

porcentagem de células marcadas variou de 0,0% a 0,3%, sendo a média 0,0005%. 

O número de células contadas por caso variou de 187 a 2445. As figuras 13 e 14 

ilustram a expressão negativa e positiva para Ki-67 (aumento de 40x em microscópio 
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óptico). As células maiores com pigmentação marrom são os melanófagos, Há 

também células melanocíticas com pigmento marrom em seus citoplasmas. A 

expressão da proteína em questão apresenta coloração também marrom, porém 

nuclear (seta). 

 

 
Figura 13 – Expressão negativa de Ki-67 

 

 
Figura 14 – Expressão positiva para Ki-67 
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Quanto ao PCNA, todos os casos puderam ser analisados, e a expressão 

nuclear variou de 0,0% a 52,6%, com média de 15,7%. O número de células 

contadas por caso variou de 128 a 3068. As figuras 15 e 16 ilustram  a expressão 

negativa e positiva para PCNA nas células tumorais (aumento de 40x em 

microscópio óptico). As células maiores com pigmentação marrom são os 

melanófagos, Há também células melanocíticas com pigmento marrom em seus 

citoplasmas. A expressão da proteína em questão apresenta coloração em 

vermelho. 

 

 

 
Figura 15 – Expressão negativa de PCNA 
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Figura 16 – Expressão positiva para PCNA 

 
 
A proteína p53 
 
 A análise da expressão de p53 em todos os casos indicou a porcentagem de 

células marcadas variou de 0,0% a 30,1%, com média de 6,1%. O número de 

células contadas por caso variou de 75 a 2413. As figuras 17 e 18 ilustram a 

expressão negativa e positiva para p53 nas células tumorais (aumento de 40x em 

microscópio óptico). As células maiores com pigmentação marrom são os 

melanófagos, Há também células melanocíticas com pigmento marrom em seus 

citoplasmas. A expressão da proteína em questão apresenta coloração também 

marrom, porém nuclear (seta). 
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Figura 17 – Expressão negativa de p53 

 
 

 

Figura 18 – Expressão positiva de p53 
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5.5 ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DOS MARCADORES 

BIOLÓGICOS E VARIÁVEIS MORFOLÓGICAS 

 

 

A expressão das proteínas foi dividida em anticorpos para melanócitos, 

anticorpos de proliferação celular e a proteína p53, como a seguir: 

 

 

Anticorpos de melanócitos 
 

Houve apenas uma associação estatisticamente positiva entre as variáveis 

morfológicas tumorais e os anticorpos de melanócitos estudados.  Neoplasias cuja 

celularidade de macrófagos era baixa apresentaram marcação mais forte para S100 

(p=0,0492). Nenhuma outra associação estatisticamente positiva foi observada em 

entre os anticorpos e as variáveis morfológicas (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Distribuição dos 25 casos analisados relacionando a mediana do escore de marcação dos 
anticorpos para melanócitos com as características morfológicas tumorais 

Características Tumorais Categorias S100 HMB-45 Melan-A N
Celulares     

Celularidade Baixa 6,00 6,50 2,00   2
  Moderada/Alta 2,80 1,90 0,10   23
Distribuição Difusa 1,10 1,00 0,00   3
  Difusa com feixes 3,20 2,00 0,10   13
  Em feixes 3,30 1,80 0,30   4
  Em ninhos 0,00 0,00 0,00   1
  Todas as anteriores 2,90 2,20 0,60   4
Mitoses Ausente 2,80 1,95 0,10   24
  Presente 2,80 2,30 0,50   1
Tipo Celular Epitelióide 0,00 0,00 0,00   1
  Fusiforme 3,00 1,85 0,90   4
  Ambos 2,25 2,00 0,10   20

Nucleares     
Atipia Discreta 2,80 2,00 0,15   12
  Moderada/Intensa 1,70 1,90 0,10   13
Formato Arredondado 0,00 0,00 0,00   3
  Alongado 3,00 1,80 0,10   3
  Ambos 2,80 2,30 0,30   19
Cromatina Dispersa 2,80 1,90 0,10   15
  Grumosa 2,40 1,95 0,20   8
  Ambos 3,20 3,10 1,35   2

Nucleolares     
Proeminência Proeminente 1,00 1,00 0,00   3
  Não proeminente 3,00 2,00 0,10   22

Pigmentares     
Intensidade Baixa 3,30 2,15 0,30   2
  Moderada/Alta 2,25 1,90 0,10   23

Macrófagos     
Celularidade Baixa 3,80

*
2,30 0,50   5

  Moderada/Alta 1,70 1,90 0,10   20
Localização Ao redor de ninhos 0,00 9,00 0,00   1
  Difusa 2,80 2,00 0,10   24

Invasão     
Sanguínea Presente 3,00 1,90 0,00   1
  Ausente 2,80 2,00 0,10   24

Necrose Ausente 3,00 2,00 0,20   16
 ≤ 50% 1,70 1,80 0,10   9
Legenda 1 - * p <0,05 
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Anticorpos de proliferação celular 
 

 Não houve nenhuma associação estatisticamente positiva entre as 

características morfológicas e os marcadores Ki-67 e PCNA (Tabela 5).  
Tabela 5 – Distribuição dos 25 casos analisados relacionando a média e desvio padrão da marcação 
dos anticorpos de proliferação celular com as características morfológicas tumorais 

Características Tumorais Categorias Ki-67 PCNA N
Celulares   

Celularidade Baixa 0 1,29±0,38 2
 Moderada/Alta 0,06±0,10 17,63±16,80 23
Distribuição Difusa 0,10±0,18 25,76±8,87 3
 Difusa com feixes 0,03±0,06 9,99±16,45 13
 Em feixes 0 14,89±14,31 4
 Em ninhos 0,09 11,74 1
 Todas as anteriores 0,14±0,12 32,42±16,56 4
Mitoses Ausente 0,06±0,10 16,08±17,02 24
 Presente 0 22,07 1
Tipo Celular Epitelióide 0 30 1
 Fusiforme 0,03±0,06 16,61±20,36 4
 Ambos 0,06±0,10 15,58±16,63 20

Nucleares   
Atipia Discreta 0,02±0,05 14,38±15,81 12
 Moderada/Intensa 0,09±0,12 17,07±18,02 13
Formato Arredondado 0,03±0,05 24,39±10,98 3
 Alongado 0,04±0,07 21,63±21,69 3
 Ambos 0,06±0,10 14,21±16,92 19
Cromatina Dispersa 0,02±0,04 16,37±16,30 15
 Grumosa 0,10±0,11 13,55±14,04 8
 Ambos 0,15±0,21 27,02±36,19 2

Nucleolares   
Proeminência Proeminente 0,08±0,07 16,34±19,06 3
 Não proeminente 0,05±0,10 16,32±16,86 22

Pigmentares   
Intensidade Baixa 0 11,44±15,03 2
 Moderada/Alta 0,06±0,10 16,75±17,08 23

Macrófagos   
Celularidade Baixa 0,07±0,09 21,17±16,85 5
 Moderada/Alta 0,05±0,10 15,11±16,88 20
Localização Ao redor de ninhos 0,09 11,74 1
 Difusa 0,05±0,10 16,51±17,04 24

Invasão   
Sanguínea Presente 0 13,95 1
 Ausente 0,06±0,10 16,43±17,06 24

Necrose Ausente 0,04±0,09 14,26±16,25 16
 ≤ 50% 0,09±0,10 20,00±17,84 9
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A proteína p53 
 

Houve associação estatisticamente positiva entre a celularidade dos 

macrófagos (p=0,0207) e o p53 (Tabela 6). 
Tabela 6 – Distribuição dos 25 casos analisados relacionando a média e desvio padrão da marcação 
por p53 com as características morfológicas tumorais 

Características Tumorais Categorias P53  N 

Celulares     
Celularidade Baixa 0  2 
 Moderada/Alta 6,88±8,76  23 
Distribuição Difusa 2,66±2,83  3 
 Difusa com feixes 6,40±10,15  13 
 Em feixes 4,89±6,01  4 
 Em ninhos 0  1 
 Todas as anteriores 11,77±8,30  4 
Mitoses Ausente 6,05±8,68  24 
 Presente 12,53  1 
Tipo Celular Epitelióide 0  1 
 Fusiforme 5,61±7,39  4 
 Ambos 6,77±9,07  20 

Nucleares     
Atipia Discreta 5,45±8,24  12 
 Moderada/Intensa 7,10±9,18  13 
Formato Arredondado 0,05±0,09  3 
 Alongado 7,48±7,81  3 
 Ambos 7,11±9,18  19 
Cromatina Dispersa 5,09±7,41  15 
 Grumosa 7,99±10,65  8 
 Ambos 8,77±12,41  2 

Nucleolares     
Proeminência Proeminente 5,92±10,17  3 
 Não proeminente 6,36±8,64  22 

Pigmentares     
Intensidade Baixa 18,09±7,88  2 
 Moderada/Alta 5,29±8,01  23 

Macrófagos     
Celularidade Baixa 15,70±11,52 

* 
5 

 Moderada/Alta 3,96±6,03 20 
Localização Ao redor de ninhos 0  1 
 Difusa 6,57±8,68  24 

Invasão     
Sanguínea Presente 0  1 
 Ausente 6,57±8,68  24 

Necrose Ausente 5,96±9,68  16 
 ≤ 50% 6,93±6,74  9 

Legenda 2 - * p<0,05 
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6. DISCUSSÃO 

 

Há poucos estudos envolvendo o comportamento das neoplasias 

melanocíticas em equinos, principalmente estudos de marcação imunoistoquímica. 

Este trabalho teve como objetivo estudar estas lesões quanto a aspectos 

anatomopatológicos e de expressão das proteínas S100, HMB-45, Melan-A, Ki-67, 

PCNA e p53 utilizadas para o diagnóstico e como fator de prognóstico do melanoma 

humano.  

As lesões melanocíticas em equinos acometem machos e fêmeas de maneira 

indistinta, havendo relatos de maior predileção de acometimento em machos 

(SUNDBERG et al., 1977; PASCOE; SUMMERS, 1981; FLEURY et al., 2000b; 

SCHÖNIGER; SUMMERS, 2009), fêmeas (FOLEY; VALENTINE; KINCAID, 1991), e 

relatos sem qualquer predileção por sexo (PASCOE; SUMMERS, 1981; 

VALENTINE, 1995). Quanto à idade, animais com mais de 15 anos são os mais 

susceptíveis a desenvolver a doença (SUNDBERG, et al., 1977; PASCOE; 

SUMMERS, 1981; FLEURY et al., 2000b), chegando a haver relatos em que mais de 

75% dos animais, com mais de 15 anos, apresentaram neoplasias melanocíticas 

(MACGILLIVRAY; SWEENEY; DEL PIERO, 2002). A frequência de lesões 

melanocíticas em cavalos de pelagem tordilha é maior (MACGILLIVRAY; 

SWEENEY; DEL PIERO, 2002; SUNDBERG et al., 1977; PASCOE; SUMMERS, 

1981; FOLEY; VALENTINE; KINCAID, 1991; VALENTINE, 1995; MACGILLIVRAY; 

SWEENEY; DEL PIERO, 2002; SELTENHAMMER et al., 2003) e, acredita-se que 

esta possa alcançar 80% do total de casos, se os animais atingirem idade superior a 

15 anos (VALENTINE, 1995; FLEURY et al., 2000b; ROELS, 2000; FINTL; DIXON, 

2001; SELTENHAMMER et al., 2003; SELTENHAMMER et al., 2004).  

As regiões mais propícias ao desenvolvimento de neoplasias melanocíticas 

em equinos são a base da causa e a região perianal (MACGILLIVRAY; SWEENEY; 

DEL PIERO, 2002; SUNDBERG, J. et al., 1977; PASCOE; SUMMERS, 1981; 

FLEURY et al., 2000b; MACGILLIVRAY; SWEENEY; DEL PIERO, 2002; 

SELTENHAMMER et al., 2003), havendo também relatos de maior predileção por 

membros e tronco (FOLEY; VALENTINE; KINCAID, 1991). Outros locais como 

lábios, pálpebras, região genital e glândula parótida também podem apresentar 

tumores (FLEURY et al., 2000a; FINTL; DIXON, 2001). Em cavalos tordilhos, devido 
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à despigmentação inicial dos pelos ocorrer ao redor dos olhos e na região anal, há 

alta incidência nestas regiões (SELTENHAMMER et al., 2003).  

A população deste estudo apresentou maior número de machos que fêmeas, 

sendo todos tordilhos, porém, em sua maioria com idade inferior a 15 anos (60%), 

contrariando os dados presentes na literatura. Houve maior presença de animais 

SRD no estudo. A presença de animais da raça Lusitana, Árabe e Sueca com 

neoplasias melanocíticas é devido a estas apresentarem em sua maioria, ou 

totalidade, animais tordilhos como padrão de pelagem de raça (FLEURY et al., 

2000a,b; SMITH; GOLDSCHMITH; MCMANUS, 2002; SELTENHAMMER et al., 

2003). A localização dos casos apresentados está de acordo com a encontrada na 

literatura, havendo maior número em região perianal e base da cauda. 

Morfologicamente, pudemos constatar que as células tumorais em sua 

maioria apresentaram celularidade de moderada a alta, com distribuição difusa e em 

feixes e predomínio de células mistas (fusiformes e epitelióides em uma mesma 

lesão) em derme. O núcleo destas células era predominantemente de células com 

atipia discreta a moderada, de formato tanto arredondado como alongado em uma 

mesma lesão, cromatina dispersa e nucléolo não proeminente. A pigmentação 

celular era intensa e havia grande quantidade de macrófagos (melanófagos) de 

distribuição difusa. Quanto aos critérios de malignidade estipulados nesta análise 

morfológica, os casos apresentados consistiam provavelmente de neoplasias 

benignas, uma vez que não foi encontrada invasão perineural ou linfática, havendo 

apenas um caso com invasão sanguínea, e um caso com uma figura de mitose, 

além das características de atipia celular discretas.  

A observação de células tanto epitelióides como fusiformes em um mesmo 

tumor contrasta com o relato feito por MacGillivray et al.(2002), que realizaram um 

estudo comparativo de melanomas dérmicos e metastáticos, onde havia células 

neoplásicas preferencialmente epitelióides com núcleo grande, ovóide ou redondo, 

de nucléolo proeminente. A semelhança encontrada consistiu na grande quantidade 

de melanófagos pigmentados e no baixo número de figuras de mitose 

(MACGILLIVRAY; SWEENEY; DEL PIERO, 2002). 

Segundo o trabalho de Roels et al. (2000) as amostras teciduais deste estudo 

estão enquadradas no grupo dos melanomas benignos, apesar de haver predomínio 

de células epitelióides, e presença de linfócitos, características não encontradas no 

presente estudo (ROELS et al., 2000).  
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Utilizando como base a classificação de Valentine (1995b), os casos 

encontrados neste estudo se enquadram como melanomas dérmicos ou 

melanomatoses dérmica. As duas categorias apresentam as mesmas características 

histológicas, com tumores em derme profunda, presença de células tumorais 

pequenas, solitárias, homogêneas, indistintas, epitelióides ou dendríticas, de 

cromatina condensada e densa pigmentação citoplasmática, sem nenhuma figura de 

mitose aparente. A diferenciação de melanomas e melanocitomas dérmicos dá-se 

através do número de lesões, que na primeira é de uma a duas lesões, e na última 

três ou mais lesões. Por falta de informações a respeito dos animais, no presente 

estudo, não foi possível identificar o número de lesões, justificando a classificação 

indefinida entre as duas lesões. 

De acordo com o estudo feito por Seltenhammer et al. (2004), as lesões 

melanocíticas apresentadas neste trabalho assemelharam-se as do melanoma 

benigno de cavalos tordilhos, com áreas de intensa pigmentação melanocítica 

intradérmica e subcutânea, limites bem definidos, comumente observadas na 

proximidade de glândulas sudoríparas apócrinas e outros anexos, sem 

comprometimento de junção dermoepidérmica. O tipo celular predominante era de 

células mistas com grandes células epitelióides contendo núcleo esferóide, além de 

células fusiformes e balonizadas contendo também núcleos grandes e esferóides. 

Apresentava grânulos de melanina grosseiros e atipia nuclear. Havia melanófagos, 

com grânulos de melanina bastante pigmentados, associados a apoptose no centro 

de tumores pigmentados e poucas figuras de mitose. As lesões melanocíticas eram 

enegrecidas, homogêneas e, na maioria dos casos, envolvidas por uma pseudo-

cápsula fibrosa. Diferente dos melanomas benignos de cavalos tordilhos as margens 

das lesões, neste estudo, não apresentaram maior índice proliferativo. 

Seguindo o trabalho descrito por Schoniger e Summers (2009), as neoplasias 

em questão seriam classificadas, segundo a classificação humana, em nevos azuis 

celulares, por sua alta celularidade, diversidade de tipos celulares em um mesmo 

tumor, e presença de mais de um nucléolo por núcleo. A única característica não 

encontrada nos tumores em questão foi o número inferior de figuras de mitose. 

Através dos trabalhos descritos acima pode-se constatar que , as neoplasias 

melanocíticas apresentam uma classificação confusa, por isso, considerou-se como 

padrão a classificação a de Valentine (1995), que parece apresentar a nomenclatura 

mais adequada.  
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Para que haja a comparação com neoplasias melanocíticas humanas há a 

necessidade de estudos posteriores com um número maior de amostras, uma vez 

que a classificação humana é muito diversificada e o número de amostras 

analisadas histologicamente nos trabalhos científicos com equinos é reduzido. 

 

 

Técnica de Imunoistoquímica 
 

 Dentre as dificuldades encontradas na leitura das lâminas, destaca-se a 

grande quantidade de células carregadas de pigmento melânico e macrófagos 

pigmentados em marrom, o que poderia alterar a interpretação na análise 

imunoistoquímica. No entanto, a utilização de uma lâmina de controle negativo 

apenas incubada com BSA permitiu evidenciar claramente mudanças de intensidade 

na coloração imunoistoquímica. A utilização de cromógeno vermelho ao invés do 

marrom também facilitou a visualização. 

Em nosso estudo utilizamos, para quatro anticorpos, três citoplasmáticos 

(S100, Melan-A e HMB-45) e um anticorpo de proliferação celular (PCNA) a técnica 

que lança mão da fosfatase alcalina e Permanent Red como cromógeno 

(ENVISION® Dako), revelando uma marcação de coloração avermelhada, o que 

facilitou a visualização da marcação positiva para os anticorpos em questão. A 

padronização dos anticorpos monoclonais HMB-45 e Melan-A apresentou desafios 

por serem anticorpos específicos para melanócitos de humanos, justificando a 

concentração tão alta dos dois (1:10) para obtenção de resultados satisfatórios.  

Os outros dois anticorpos (S100 e PCNA), apesar de serem monoclonais 

identificam antígenos com maior homologia entre espécies, facilitando a 

padronização redsultando em diluições e procedimentos compatíveis com os citados 

por seus fabricantes.  

A técnica de peroxidase com cromógeno DAB (ADVANCE® Dako) foi usada para a 

visualização de dois anticorpos (Ki-67 e p53), devido a dificuldade na padronização 

com a outra técnica. Além do kit ENVISION® ser menos sensível que o ADVANCE® 

não foi conseguida marcação dos controles positivos mesmo em diluições reduzidas, 

optando-se por um método mais sensível.  
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O Microarranjo de Tecidos 
 
 A técnica de microarranjo de tecidos trouxe vantagens ao presente trabalho 

por permitir a análise simultânea dos casos em questão, em uma única lâmina. 

Foram necessárias, após padronização dos anticorpos, apenas uma lâmina por 

anticorpo e duas lâminas de controle negativo (uma para cada técnica), uma vez que 

os controles positivos estavam inseridos no TMA, totalizando oito lâminas. Se fosse 

realizado o método convencional, com uma lâmina por caso, seriam necessárias 162 

lâminas (25 lâminas por anticorpo, uma lâmina de controle positivo e outra de 

negativo). Portanto, podemos constatar que houve diminuição na quantidade de 

material utilizado, diminuição do tempo de realização da experimentação e análise 

das lâminas. 

Além disso, esta técnica permite uniformidade experimental, pois cada 

amostra de tecido é tratada de maneira idêntica, sendo a padronização igual para 

todos os tecidos. Os blocos originais podem ser armazenados e usados para 

posteriores estudos, pois a retirada de pequenos fragmentos não comprometeu sua 

integridade.  

A principal desvantagem quanto ao uso do TMA consiste na sua 

representatividade para tumores heterogêneos. Porém, um estudo demonstrou que 

através da comparação qualitativa dos resultados de blocos inteiros de tecido com 

os TMAs há concordância em 96% dos casos (HSU et al., 2002). Outro estudo 

demonstrou que a análise imunoistoquímica de duas amostras teciduais de um 

mesmo bloco doador é comparável à análise de secções de todo o tecido em mais 

de 95% dos casos (CAMP; CHARETTE; RIMM, 2000). Estes achados demonstram 

que a heterogeneidade intratumoral não é um impedimento principal no uso de TMA 

(KALLIONIEMI et al., 2001; JAWHAR, 2009).  

 
 
Anticorpos de melanócitos 
 

Na comparação dos escores estabelecidos para identificação da marcação 

dos  anticorpos   para  melanócitos   e  as  características  morfológicas,  não  houve  
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diferenças significativas, justificando a grande variedade de características 

morfológicas encontradas nas neoplasias melanocíticas, como o tipo celular, o que 

torna difícil a identificação de características padrões destas. Outro fator que pode 

ser levado em consideração é o número reduzido de casos, que apesar da 

amostragem permitir a análise estatística, sabe-se que esta tem menor 

confiabilidade do que se houvesse uma amostragem maior. 

A única diferença significativa obtida foi em relação à marcação pelo anticorpo 

Anti-S100 e a celularidade de macrófagos (melanófagos), havendo maior 

intensidade de marcação em tumores com baixa celularidade (menor número) de 

macrófagos. Entretanto, esta constatação pode ser equivocada, uma vez que, a 

menor celularidade de melanófagos implica, teoricamente, no maior número de 

células neoplásicas que podem ser marcadas pelo anticorpo Anti-S100 ou que a sua 

ausência facilitaria a visualização de melanócitos marcados. 

Estudos de positividade da proteína S100 em neoplasias melanocíticas de 

equinos é de 100%, tanto em tumores benignos (ROELS et al., 2000; SCHÖNIGER; 

SUMMERS, 2009) como malignos (ROELS et al., 2000; SELTENHAMMER et al., 

2004)). Em cães, esta positividade é relatada como sendo 75% (KOENIG et al., 

2001), 76% (SANDUSKY; CARLTON; WIGHTMAN, 1985; 1987; RABANAL et al., 

1989) ou 90% (ROELS; TILMANT; DUCATELLE, 1999; SÁNCHEZ et al., 2007). Em 

humanos, a marcação esperada para a proteína S100 policlonal também está 

próxima de 100% em todos os tipos de neoplasias melanocíticas (BLESSING, 

SANDERS, GRANT, 1998; ALONSO et al., 2004; ZEMBOWICZ; MIHM, 2004; 

JAKOBIEC; BHAT; COLBY, 2010; NAZARIAN et al., 2010), sendo considerado um 

marcador sensível e porém pouco específico para a diferenciação das neoplasias 

melanocíticas de epiteliais (HSU et al., 2002). Um estudo ainda constatou que o 

tempo de sobrevida de pacientes com melanoma é inversamente relacionado à 

intensidade de marcação do S100 em melanomas malignos da pele da face e 

cavidade oral de humanos (KORABIOWSKA et al., 1994).  

Os resultados apresentados neste estudo mostraram uma porcentagem 

aquém das citadas acima (68%), se aproximando dos relatados em cães.  

A sobrevida dos animais em questão não foi analisada, uma vez que não 

houve acompanhamento dos casos após a retirada da biópsia. 

Não encontramos estudos com expressão positiva da proteína Melan-A em 

equinos, sendo este trabalho inédito na área. Os resultados de expressão nesta 
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espécie foram abaixo (36%) dos encontrados em trabalhos com cães e humanos. 

Em cães, a positividade para Melan-A é de 90% (KOENIG et al., 2001; SÁNCHEZ et 

al., 2007) e 91,5% das neoplasias melanocíticas, tanto orais como cutâneas, não 

havendo expressão da proteína em melanófagos (RAMOS-VARA et al., 2000), o que 

justificaria também a não marcação em melanófagos no presente trabalho, 

auxiliando na identificação das células tumorais. Na avaliação concomitante de S100 

e Melan-A realizada por dois grupos de pesquisadores (RAMOS-VARA et al., 2000; 

KOENIG et al., 2001), um deles observou marcação positiva para ambos os 

anticorpos em 71,3% dos melanomas orais caninos, marcação positiva para S100 e 

negativa para Melan-A em 54,5% dos casos, marcação negativa para S100 e 

positiva para Melan-A em 20% dos casos e negativa para ambos os anticorpos em 

3,8% dos casos (RAMOS-VARA et al. 2000). Outro estudo, que utilizou a proteína 

S100a, anticorpo monoclonal específico para a subunidade a de S100, apresentou 

marcação positiva para ambos (S100a e Melan-A) em 45% dos casos, marcação 

positiva para S100a e negativa para Melan-A em 34% dos casos, marcação negativa 

para S100a e positiva para Melan-A em 17% dos casos e negativa para ambos os 

anticorpos em 3% dos casos (KOENIG et al., 2001). 

A mesma análise com S100 e Melan-A foi feita no presente estudo e 

encontramos positividade concomitante de S100 e Melan-A em 32% dos casos, 

apenas S100 positivo em 36% dos casos, apenas Melan-A positivo em 4% dos 

casos e negativo para ambos os anticorpos em 28% dos casos obtidos no estudo. 

Como a marcação individual dos anticorpos teve resultados diferentes, só houve 

semelhança na positividade de S100 e negatividade de Melan-A. Este resultado 

permite supor que o painel de imunoistoquímica com os dois anticorpos não seja 

suficiente para o diagnóstico de neoplasias melanocíticas em equinos. 

Em humanos, a marcação para Melan-A em neoplasias melanocíticas foi 

bastante estudada, sendo encontradas, inclusive, diferenças na intensidade de 

marcação em células epitelióides e fusiformes com maior intensidade de 

pigmentação nas primeiras (BUSAM et al., 1998; JUNGBLUTH et al., 1998). Há 

diferença de positividade para lesões melanocíticas benignas, melanomas cutâneos 

primários e melanomas metastáticos. Em lesões melanocíticas benignas a 

positividade é de 74% a 100% dos casos (ZEMBOWICZ; MIHM, 2004; JAKOBIEC; 

BHAT; COLBY, 2010; NAZARIAN et al., 2010), em melanomas malignos primários 

de 85% a 100% dos casos (BUSAM et al., 1998; ALONSO et al., 2004; NAZARIAN 
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et al., 2010) e em melanomas metastáticos de 75% a 84% dos casos (ALONSO et 

al., 2004; NAZARIAN et al., 2010).  

Não houve diferenciação na intensidade de marcação quanto ao tipo celular 

no presente trabalho, e as neoplasias melanocíticas presentes apresentavam 

características de lesões melanocíticas benignas, apesar de a expressão de Melan-

A ser abaixo do esperado (36%). Esta expressão diminuída pode ser pela 

heterogeneidade de marcação, também relatada em outros estudos (SUNDRAM et 

al., 2003). 

Quanto ao anticorpo HMB-45, foram realizados dois estudos em equinos, um 

deles não apresentou positividade em lesões semelhantes a nevos melanocíticos 

(SCHÖNIGER; SUMMERS, 2009), resultado também encontrado em nevos 

melanocíticos humanos (BUSAM, 2005). O outro estudo apresentou positividade 

para melanomas benignos de cavalos tordilhos e nevos azuis em humanos, com 

níveis de expressão significativamente maiores nos tumores malignos de cavalos 

tordilhos e não tordilhos, assim como nos casos malignos em humanos 

(SELTENHAMMER et al., 2004). Em cães, apenas um estudo foi relatado utilizando 

HMB-45 como marcador de lesões melanocíticas, não havendo marcação nas 13 

neoplasias estudadas, o que classificou o anticorpo como não adequado para a 

identificação de neoplasias melanocíticas nestes animais (BERRINGTON; JIMBOW; 

HAINES, 1994). Em humanos, a marcação em lesões melanocíticas benignas 

encontrada é de 18% (NAZARIAN et al., 2010) e 100% (JAKOBIEC; BHAT; COLBY, 

2010), em melanomas malignos primários há marcação de HMB-45 de 72% 

(NAZARIAN et al., 2010) e 92, 4% dos casos (ALONSO et al., 2004) e, em 

melanomas metastáticos a marcação positiva varia de 75% (NAZARIAN et al., 2010) 

a 81% dos casos (ALONSO, S. et al., 2004). Segundo Busam et al. (1998) o 

anticorpo Melan-A marca mais nevos e melanócitos por nevo do que o HMB-45, e o 

Melan-A é mais específico que S100 (BUSAM et al., 1998). 

É interessante notar que não há um marcador de melanócitos que seja 100% 

positivo ou negativo para neoplasias melanocíticas, por isso faz-se necessária a 

utilização de um painel de anticorpos para imunoistoquímica para a avaliação destas 

lesões em caso de dúvidas quanto ao diagnóstico (NAZARIAN et al., 2010). Como 

constatado anteriormente, a utilização de apenas S100 e Melan-A não parecem ser 

suficientes para a identificação de neoplasias melanocíticas em equinos, sendo 

aproximadamente 30% dos casos do presente estudo negativos tanto para S100 
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como Melan-A. Assim, a utilização de um terceiro anticorpo pode ser útil. Portanto, 

os três anticorpos utilizados para a identificação de melanócitos em nosso estudo 

foram comparados de maneira concomitante, a fim de chegarmos a um provável 

painel de anticorpos na identificação de lesões melanocíticas em equinas.  

Dos resultados obtidos pudemos constatar que, se utilizados os três 

anticorpos, mais de 70% das neoplasias melanocíticas irão ser positivas para pelo 

menos dois dos três anticorpos, facilitando a identificação destas lesões. Entretanto, 

considerando que se trata de lesões com grande quantidade de pigmento melânico, 

seu uso seria restrito aos raros casos em que a pigmentação não está presente. 

  

 
Anticorpos de proliferação celular 
 

O aumento da atividade proliferativa de células tumorais também está 

associado à malignidade e é um fator de prognóstico importante em diversas 

neoplasias humanas. Os marcadores de proliferação celular mais usados em 

humanos são o PCNA e Ki-67 (LINDEN et al., 1992). 

A análise estatística feita relacionando os anticorpos de proliferação celular 

Ki-67 e PCNA, em nosso estudo, não apresentou diferença significativa, o que indica 

não haver relação entre a marcação dos anticorpos e as características morfológicas 

das neoplasias melanocíticas. Confirmando a grande variedade de tipos e formatos 

celulares no mesmo tumor, o que dificulta a classificação exata.  

Quanto ao índice de proliferação celular mensurado pela porcentagem de 

células positivas para o anticorpo contra Ki-67 variou de 0,0% a 0,3%, sendo a 

média 0,0005% no presente estudo. Roels et al. (2000) analisaram seis neoplasias 

melanocíticas de cinco equinos, de duas metastáticas e quatro benignas. Dentre 

elas o índice de proliferação Ki-67 teve valores que variaram de 0,55% em 

neoplasias benignas, a 5,4% em neoplasias malignas, porém, sem diferença 

significativa entre as neoplasias benignas e malignas (ROELS et al., 2000). No 

estudo comparativo de Seltenhammer et al. (2004), estes encontraram positividade 

de 45 a 100% dos núcleos de células neoplásicas em humanos, melanomas de 

equinos não tordilhos e melanomas malignos de cavalos tordilhos, sendo o nevo 

azul humano e o melanoma benigno de cavalos tordilhos de marcação semelhante.  
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Em cães, Roels et al. (1999), constataram que o ki-67 pode ser usado como 

fator de prognóstico e sobrevida para melanomas, sendo correlacionado com o 

diagnóstico histológico e crescimento invasivo. O índice de proliferação deste 

anticorpo variou de 0,25%, em um tumor benigno situado na pele do metacarpo, a 

21% em um melanoma metastático amelanótico na pele do carpo (ROELS; 

TILMANT; DUCATELLE, 1999). Em outro estudo feito em cães, os melanocitomas 

(também denominados melanomas benignos) tiveram média de marcação positiva 

para Ki-67 de quatro vezes menor que os melanomas malignos, havendo forte 

correlação de positividade entre os índices de proliferação de Ki-67 e o índice 

mitótico, mesmo se as diferenças no índice mitótico de melanocitomas e melanomas 

malignos fossem estatisticamente menores que os obtidos com o índice de 

proliferação de Ki-67 (MILLANTA et al., 2002). Este índice foi estatisticamente menor 

em tumores benignos que em tumores malignos de células fusiformes, epitelióides e 

mistas, respectivamente.  Não houve diferença estatística entre melanocitomas e 

melanomas malignos dendríticos. O índice proliferativo foi estatisticamente maior em 

melanomas malignos orais que em cutâneos. Altos índices de proliferação 

mostraram associação limítrofe com a invasão de vasos linfáticos, enquanto não foi 

encontrada correlação com a espessura tumoral, invasão do estroma, grau de atipia 

ou presença de infiltrado inflamatório ou necrose (MILLANTA et al., 2002). 
Em humanos, lesões melanocíticas benignas apresentam marcação positiva 

para Ki-67 em zona superficial, além de menor índice de proliferação que as lesões 

melanocíticas malignas (ALONSO et al., 2004; ILMONEN et al., 2005; NASR; EL-

ZAMMAR, 2008; CARLSON; ROSS; SLOMINSKI, 2009; JAKOBIEC; BHAT; COLBY, 

2010; LADSTEIN et al., 2010; SVIATOHA et al., 2010), apresentando atividade 

mitótica independente da reduzida marcação com o anticorpo (CARLSON; ROSS; 

SLOMINSKI, 2009) A média de proliferação para Ki-67 encontrada na literatura é de 

1,89% para lesões melanocíticas benignas e 17,3% para melanomas. (JAKOBIEC; 

BHAT; COLBY, 2010). Não foi observado valor prognóstico na análise de sobrevida 

para melanomas primários. Em melanomas metastáticos, o nível de expressão de ki-

67 é heterogêneo, não refletindo tendência consistente durante a progressão da 

doença, sem valor prognóstico (ILMONEN et al., 2005). Mitoses foram incluídas no 

estadiamento humano (BALCH et al., 2009), sendo melanomas miogênicos piores 

em sobrevida que os não miogênicos. 



81 
 

Observando os estudos anteriores tanto em equinos, caninos ou humanos, e 

correlacionando com os resultados apresentados neste estudo, podemos constatar 

que o baixo índice proliferativo de Ki-67 pode estar relacionado à benignidade das 

lesões apresentadas, o que corrobora com as características morfológicas no 

estudo. 

O índice proliferativo de PCNA no presente estudo teve porcentagem de 

células positivas variando de 0,0% a 52,6%, com média de 15,70%. Roels et al. 

(2000) identificaram em equinos índices de 10 a 43% de positividade, revelando 

valores mais baixos para neoplasias melanocíticas benignas, e mais altos para 

malignas (ROELS et al., 2000). O estudo indicou que os marcadores de proliferação 

não discriminam tumores benignos de malignos, diferente do encontrado em 

humanos, cães e gatos (RIEGER et al., 1993; KARLSSON et al., 1996; ROELS; 

TILMANT; DUCATELLE, 1999), isto ocorre principalmente porque os tumores 

benignos parecem ter proliferação mais exacerbada nesta espécie. Seltenhammer  

et al. (2004) também utilizaram o PCNA como marcador de proliferação celular, e 

encontraram variação de positividade de 45 a 100%. Em cães, o anticorpo PCNA 

apresenta, significativamente, maior intensidade de marcação que Ki-67, variando 

de 2,8% (±0,18%) para um tumor cutâneo benigno, a 54% (±1,1%) para o mesmo 

caso de melanoma metastático amelanótico na pele do carpo (ROELS; TILMANT; 

DUCATELLE,1999). Como observado no presente trabalho, não houve correlação 

entre o índice de proliferação (PCNA) e o tipo celular predominante, tamanho do 

tumor ou crescimento invasivo (ROELS; TILMANT; DUCATELLE, 1999). 

Em humanos, apesar de dados desta proteína em melanoma não terem sido 

consistentes em mostrar o aumento da expressão durante a progressão tumoral, a 

maioria das informações publicadas sugerem existir relação com a progressão 

(RIEGER et al., 1993; LOGGINI et al., 2001). No trabalho de Guerriere-Kovach et al. 

(2004), a média de positividade para PCNA em melanomas metastáticos foi de 89% 

comparado com 50% em melanomas primários (GUERRIERE-KOVACH et al., 

2004).  

 De acordo com os dados encontrados no presente trabalho, houve maior 

marcação de PCNA em relação ao Ki-67, também relatado na literatura. Os dois 

anticorpos de proliferação podem ser usados para auxílio diagnóstico nas neoplasias 

melanocíticas de equinos. 
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A proteína p53 
 

A proteína p53 normalmente está presente em pequenas quantidades nos 

tecidos normais, não detectáveis através de imunoistoquímica (HUSSEIN; HAEMEL; 

WOOD, 2003). A análise da expressão de p53, no presente estudo, indicou a 

variação de 0,0% a 30,1% de células positivas, com média de 6,1%. O único estudo 

encontrado utilizando p53 em neoplasias melanocíticas de equinos mostrou 

hiperexpressão desta proteína em neoplasias melanocíticas malignas de 2,1% a 

5,4% de células positivas, e redução ou ausência de expressão nas benignas 

(0,55% a 2,3% de positividade). Como conclusão o grupo constatou que tumores 

melanocíticos em cavalos apresentam características fenotípicas diferentes dos 

cães, gatos e humanos (ROELS et al., 2000). Em cães, a proteína p53 não foi 

detectada em células de lesões pigmentadas de cães com neoplasias melanocíticas, 

mas ela estava presente em células normais (RITT; WOJCIESZYN; MODIANO, 

1998).  

Em humanos, sabe-se que o melanoma é uma das neoplasias onde o p53 

ainda é selvagem, e aumenta tanto na intensidade de marcação como no número de 

células positivas com a progressão tumoral (ALBINO et al., 1994; POREMBA et al., 

1995; SPARROW et al., 1995b; ESSNER et al., 1998). Esta expressão de p53 varia 

de 0 a 60% com a progressão tumoral (HUSSEIN; HAEMEL; WOOD, 2003). Apesar 

de sua superexpressão, mutações do gene TP53 não ocorrem com frequência em 

melanomas cutâneos malignos (ALBINO et al., 1994; SPARROW et al., 1995b; 

WEISS et al., 1995).  

Como os níveis de estabilidade de p53 selvagem são associados com um 

melhor prognóstico, pacientes com melanoma superficial mostraram período livre de 

recidiva maior e melhor sobrevida global quando não houve mutação de p53 

(FLØRENES et al., 1994). Em contrapartida, estudos sugeriram que a expressão 

aumentada de p53 pode estar associada com um prognóstico pior (MCGREGOR et 

al., 1993; SPARROW et al., 1995a). 

No presente estudo a porcentagem de células positivas para p53 foi maior 

que o citado anteriormente em neoplasias melanocíticas malignas de equinos, o que 
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poderia supor que a malignidade das lesões apresentadas fosse maior, porém, 

devido às informações obtidas com as características apresentadas no presente 

trabalho, acredita-se que esta afirmativa seja falsa. Mais trabalhos com amostragem 

maior devem ser feitos para estabelecer com propriedade os valores de referência 

para a positividade de p53 em neoplasias melanocíticas em equinos, uma vez que o 

trabalho citado apresenta uma pequena amostragem.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1 A análise dos dados clínicos reproduz o comportamento biológico atual 

encontrado na literatura para neoplasias melanocíticas de equinos, exceto 

devido à idade menor dos animais apresentados neste estudo. 

2 A classificação histológica das neoplasias melanocíticas de equinos está de 

acordo com a literatura da espécie, apesar de haver diferenças sutis em 

alguns animais, como a quantidade de melanófagos e número de figuras de 

mitose. 

3 As neoplasias melanocíticas deste estudo se assemelham a nevos azuis 

celulares em humanos e melanocitomas em cães. 

4 O microarranjo de tecidos foi de utilidade na análise imunoistoquímica dos 

marcadores biológicos propostos de maneira econômica, rápida e com baixa 

variabilidade. 

5 O índice de proliferação celular encontrado sugere que p53 e PCNA podem 

ser usados para a contagem mitogênica, sendo que o PCNA apresenta 

valores maiores. 

6 A expressão da proteína p53, nos casos estudados, foi maior neste estudo, 

mostrando maior relação com a parada do ciclo celular que em outros estudos 

em equinos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo foi de extrema importância para complementar conhecimentos 

morfológicos e de expressão de proteínas das neoplasias melanocíticas encontradas 

em equinos. Além de lançar mão de uma técnica inovadora na veterinária, com 

grande potencial de ser utilizada em grande escala, em qualquer tipo de tecido, para 

a identificação de fenômenos nunca antes estudados. 

Mais estudos devem ser feitos na área, uma vez que ainda há descobertas a 

serem feitas, como detalhes da classificação morfológica, a descoberta de 

mecanismos para o desenvolvimento tumoral e métodos de diagnóstico e 

prognóstico tumorais, já que não foi possível o acompanhamento clínico dos animais 

após a retirada das biópsias. A importância do p53 nestas neoplasias foi reveladora, 

uma vez que em estudos feitos em humanos e cães a expressão deste foi baixa, 

podendo revelar um tipo tumoral dependente da mutação de p53 em equinos. 
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