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Os sarcomas felinos associados ao local de injeção são tumores que ocorrem em locais onde 

previamente foi efetuada administração medicamentosa ou vacinal. Esta neoplasia tem um elevado 

grau de recorrência, e apesar da existência de vários tratamentos (entre os quais, quimioterapia e 

radioterapia), a taxa de sucesso terapêutico é relativamente baixa. O Ki-67 é um marcador de 

proliferação que tem demonstrado potencial como marcador de prognóstico em vários tipos de 

tumores. A existência de poucos trabalhos de Ki-67 em sarcomas associados ao local de injeção leva 

à necessidade de explorar este marcador de forma mais aprofundada, realizando mais estudos neste 

tipo de tumores. 

Neste trabalho, foi determinada a expressão de Ki-67 em 58 sarcomas felinos com 

características morfológicas de sarcomas felinos associados ao local de injeção, e a sua expressão foi 

relacionada com diferentes características histopatológicas. Os tumores foram classificados em 3 

graus histológicos de malignidade, tendo em conta a sua diferenciação, a presença e a extensão da 

necrose e o índice mitótico. Foram ainda avaliadas outras características histológicas, como a 

presença de células gigantes multinucleadas e o infiltrado inflamatório linfoide. A determinação da 

expressão de Ki-67 foi efetuada pela metodologia de imunohistoquímica. A avaliação do Ki-67 foi 

efetuada por um método quantitativo, tendo em conta a percentagem de células marcadas, 

independentemente da sua intensidade de marcação, determinando-se a fração de núcleos positivos. 

Os tumores foram categorizados em duas classes, de alta e baixa expressão, de acordo com a média 

dos valores de positividade da marcação para o Ki-67.  

Todos os tumores apresentaram expressão para a proteína Ki-67. Cerca de 48% (n=28) 

apresentaram um Ki-67 baixo, sendo que 30 casos (57%) a expressão foi elevada. A expressão de Ki-

67 associou-se de forma estatisticamente significativa com o grau histológico de malignidade 

(p=0.032). A maioria dos tumores com maior expressão de Ki-67 apresentou grau III e a maioria dos 

tumores com menor expressão apresentou grau II de malignidade. Os tumores de maior agressividade 

parecem assim ter uma maior taxa de proliferação. A expressão de Ki-67 não foi associada de forma 

significativa com outro parâmetro histológico.  

A expressão de Ki-67 foi positiva em todos os tumores, sendo mais frequente em tumores 

mais agressivos. Apesar de não se ter relacionado com outras variáveis histológicas de agressividade 

tumoral, a sua associação com a malignidade dos tumores, revela o seu potencial como possível 

marcador de agressividade nos sarcomas felinos associados ao local de injeção Além disso, a ausência 

de estudos que relacionem características tumorais com este tipo de sarcomas, torna este trabalho 

inovador, demonstrando a necessidade de clarificar o valor da avaliação da proliferação tumoral 

medido pelo Ki-67, quer no contexto da avaliação diagnóstica, quer na terapêutica destes tumores no 

gato. 
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