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RESUMO 
A eletroquimioterapia (EQT) tem disso empregada na medicina veterinária em 

tumores superficiais cutâneos. Porém, são poucos os estudos disponíveis na 

literatura sobre sua eficácia, toxicidade e de efeitos colaterais inerentes à técnica. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o volume tumoral, bem como os efeitos 

adversos promovidos pelo EQT. Selecionaram-se 8 cães independente de raça, 

sexo e idade, com diagnóstico histopatológico de Carcinoma de Células Escamosas 

(CCE). O protocolo consistiu na administração do medicamento de sulfato de 

bleomicina (15 U/m²) pela via intravenosa, conjuntamente com os pulsos elétricos 

com tensão de 1000 V, promovidos pelo eletroporador LC BK 100, nos cães 

anestesiados. Os efeitos adversos sistêmicos, locais, presença de dor e involução 

tumoral foram avaliados no dia da eletroquimioterapia (T0) e após 21 dias. 

Constatou-se que 62,5% dos casos involuíram, 25% permaneceram sem alteração e 

12,5% progrediram. Os efeitos adversos sistêmicos de menor monta ocorreram em 

cerca de 87,5%. Localmente, foram observados mínimos efeitos adversos. A dor foi 

observada em 50% dos cães. O alto índice de involução tumoral observada nos 

cães deste estudo, comparativamente à relevância dos efeitos adversos no período 

analisado, impelem a eletroquimioterapia como uma boa alternativa terapêutica para 
CCE em cães. 

INTRODUÇÃO 
A eletroquimioterapia (EQT) é uma alternativa terapêutica quimioterápica 

diferenciada, que correlaciona a administração sistêmica ou local de fármacos 

antineoplásicos pela aplicação de pulsos elétricos permeabilizantes com amplitude, 

duração e ondas apropriadas (SPUGNINI et al., 2012), cujo objetivo é aumentar a 

eficácia do fármaco antineoplásico, aumentando a permeabilidade dentro da célula 

tumoral, com intuito de diminuir as células cancerígenas. Cabe salientar que a 

eletroquimioterapia é indicada para lesões pequenas, tumores superficiais, sendo 

que a terapia é externa em locais acessíveis no corpo do animal. (MULLER e KIRK, 

2013). 

Em uma pesquisa realizado por Silveira et al. (2010) com o protocolo da 

eletroquimioterapia em diversas neoplasias, como melanomas melânico, carcinoma 

de células escamosas e outros, observaram remissão  total completa nos tumores 

que foram realizados a eletroquimioterapia. 



	
	

O CCE é o principal tumor induzido pela exposição solar crônica, raios ultravioleta, 

mas outros fatores etiológicos podem estar envolvidos como substâncias químicas, 

inflamação crônica e papilomavírus (KIRKHAM, 1997; SCHWEGLER et al., 1997; 

MULLER e  KIRK, 2013). Mais de 80% dos casos de carcinoma são provindos de 

dermatite actínica prévia (MITTELBRONN et al., 1998). Há predileção em animais 

jovens, com falta de pigmentação, alopecia ou pelos espessos, de pelagem branca e 

que ficam expostos ao sol, não há informações sobre predileção de raça, mas todos 

estes fatores contribuem para o carcinoma de células escamosas. Em cães, o CCE 

tem maior predileção por membros, face e região abdominal (ROSOLEM et al., 

2012.) 

Poucos estudos descrevem os efeitos adversos ocasionados pela técnica de 

eletroquimioterapia. Segundo Miklavcic et al. (2014), nenhum efeito colateral 

sistêmico foi relatado até o momento, podendo ocorrer efeitos locais, como eritema, 

edema e necrose, sendo efeitos tardios e bem tolerados pelos pacientes humanos. 

Já em Medicina veterinária não há nenhum relato quanto aos efeitos adversos 

promovidos pela EQT, contendo informações sobre consequências como dor 

transitória e necrose após o procedimento, ambos são uma resposta eficaz para o 

tratamento (TOZON et al., 2005). 

Novas pesquisas tem sido feitas com a eletroquimioterapia, apesar do carcinoma de 

células escamosas comportar outras modalidades de tratamento local como cirurgia, 

crioterapia, radioterapia e terapia fotodinâmica, a eletroquimioterapia veio para 

mudar e buscar por novas perspectivas terapêutica na oncologia veterinária. 

 

OBJETIVO 
Há poucos estudos sobre os efeitos adversos ocasionados pela técnica, mostrando 

benefícios em diversos tipos de tumores em humanos, entretanto, a medicina 

veterinária carece destas informações, principalmente em cães. Assim, neste estudo 

propõe-se a investigação destes efeitos e acompanhamento do volume tumoral após 

21 dias da eletroquimioterapia, em cães diagnosticados com carcinoma de células 
escamosas cutâneo.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 



	
	

Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade de Franca (UNIFRAN), sob o protocolo 6613200917. Trata-se de 

estudo observacional clínico não randomizado em cães e gatos acometidos por 

carcinoma de células escamosas cutâneo tratados com eletroquimioterapia.  

Selecionaram-se oito cães com diagnóstico histopatológico de carcionoma de 

células escamosas e as avaliações radiográfica e ultrassonográfica negativas para 

mestástases. Para o estadiamento clínico, os animais passaram por exames físico e 

avaliação laboratorial compreendendo hemograma completo, e bioquímica sérica: 

alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), ureia, creatinina e albumina. 

Caso os linfonodos estivessem ingurgitados sendo palpáveis, era indicado o exame 

de citologia por agulha fina em linfonodos regionais. 

O protocolo de EQT consistiu na aplicação de sulfato de bleomicina (Cinaleo®-

Meizler, Barueri-SP), na dose de 15 U/m2, por via intravenosa administrada cinco 

minutos antes da aplicação dos pulsos elétricos, com os cães anestesiados. Antes 

de perfilar este protocolo é necessária a excisão cirúrgica por conta do aspecto 

macroscópico da lesão. As aplicações dos pulsos elétricos foram promovidas por 

toda a extensão da lesão por meio do eletroporador modelo LC BK 100. Esse 

aparelho é constituído de eletrodo composto por seis agulhas de aço, paralelamente 

dispostas e equidistantes (0,3 mm), promovendo pulsos elétricos de tensão de 1000 

V, em onda quadrada unipolar com duração de 100 μs, com frequência de 1Hz, 

totalizando-se oito pulsos elétricos. Após a eletroquimioterapia foram prescritos 

Cloridrato de Tramadol (8 mg/kg, VO, bid/7dias), dipirona sódica (25 mg/kg, VO, 

bid/7dias), meloxicam (0,1 mg/kg, VO, sid/4 dias) e Cefalexina (30 mg/kg, VO, bid/15 

dias). 

Em conformidade, foram registradas todas estas informações em uma ficha 

oncológica de acompanhamento da eletroquimioterapia contendo os dados do 

animal (Registro, Nome, Espécie, Sexo, Raça, Peso, Idade, Diagnóstico e 

Localização do tumor), as mensurações do tumor (Visita, Data, Observações e o 

Tamanho em centímetros), a tabela dos efeitos adversos sistêmicos (Diarreia, 

Êmese, Apetite), dos efeitos locais (Eritema, Necrose, Seroma) e dor (Presente ou 

Ausente). O volume tumoral foi medido com auxílio de paquímetro digital, 

obedecendo à fórmula V = comprimento x altura x largura x π/6 (π=3,14), dividindo-

se os tamanhos destes tumores em remissão completa (De 0 cm até 2 cm); estável 



	
	

(De 2 cm até 6 cm) e progressão (Maior do que 6 cm). As avaliações foram 

realizadas em 2 vezes, nos períodos T0 (dia inicial) e T21 (dia final). 

A dor no local do tumor foi classificada como ausente ou presente, com base em 

sinais clínicos sistêmicos, apresentando apatia e inapetência considerado uma 

forma de demonstrar que o animal estava sentindo dor, a resposta quanto aos 

analgésicos receitados após a eletroquimioterapia era também uma forma de avaliar 

a dor. 

A presença ou ausência de efeitos adversos como êmese, diarreia, inapetência, 

necrose local, seroma e eritema e seu escalonamento seguiram os critérios do 

Grupo de Oncologia Veterinária (2011): 

Grau I: Sinais assintomáticos ou leves, intervenção não indicada; observações 

diagnósticas. 

GrauII: Sinais mínimos a moderados, caso ambulatorial, indicado a intervenção. 

Grau III: Grave, mas sem risco de vida, hospitalização ou prolongamento da 

hospitalização. 

Grau IV: Consequências com risco de vida, intervenções urgentes. 

Grau V: Morte. 

Os resultados foram tabulados e apresentados em porcentagem.  

 

RESULTADOS 

As análises histológicas abordadas neste estudo revelaram-se 8 casos de carcinoma 

de células escamosas em diferentes localizações anatômicas sem alterações 

significativas em exames físicos, laboratoriais e de imagem, não foi evidenciado 

nenhum caso de metástase nestes pacientes, portanto não foi necessário realizar a 

citologia em linfonodo regional. Conforme as anotações contidas nas fichas 

oncológicas, verificou-se 62,5% de involução, 25% dos casos mantiveram-se 

inalterados e 12,5% apresentaram evolução (Figura 1). Quanto aos efeitos adversos 

sistêmicos verificou-se 37,5% apresentaram alterações de apetite e êmese, sendo 

12,5% de êmese Grau I e 25% do apetite Grau I. Dos efeitos adversos locais, todos 

apresentaram eritema sendo 25% de Grau I; 25% Grau II; 50% Grau III; 100% 

apresentaram necrose, sendo 62,5% Grau I; 25% Grau II; 12,5% Grau III; o seroma 

foi observado em 37,5% dos cães, sendo 12,5% Grau I; 12,5% Grau II e 12,5% Grau 



	
	

IV. Presença de dor foi observada em 50% dos casos. Todos estes dados 

encontram-se nos Quadros 1 e 2. 
 



	
	

 
 

Cão Raça Idade Sex
o 

Localização anatômica Tamanho do 
nódulo (T0) 

Tamanho do 
nódulo (T21) 

1 SRD 11 M Calcâneo 52, 82 cm³ 6,28 cm³ 

2 SRD 7 F Abdômen ventral 1,46 cm³ 0,15 cm³ 

3 COCKER 8 M Membro anterior 

esquerdo 

36,63 cm³ 16,49 cm³ 

4 MALTÊS 12 M Cavidade oral 3,92 cm³ 17 cm³ 

5 COCKER 5 M Região lombar 1,76 cm³ 0,01 cm³ 

6 PIT BULL 12 M Região toracolombar 2,35 cm³ 0,25 cm ³ 

7 DOG ALEMÃO Adulto M Prepúcio 2,19 cm³ 0,13 cm² 

8 PIT BULL 8 F Abdômen ventral 5,36 cm³ 1,24 cm³ 

 

 

  

Quadro 1 – Informações referentes ao grupo G1 (n=8), descrição dos animais quanto ao aspecto 
clínico da lesão, localização do tumor e volume do dia inicial (T0) e dia final (T21). 



	
	

  

Cão Localização Efeitos  Adversos sistêmicos Efeitos Adversos Locais Dor 

Diarréia Êmese Apetite Eritema Necrose Seroma 
1 Calcâneo 0 0 1  III  II 0 0 

2 Abdômen ventral 0 0 1  III  I II 1 

3 Memb.ant. 

esquerdo 

0 I I  II  III  IV 0 

4 Cavidade oral 0 0  I  III  II 0 1 

5 Região lombar 0 0 1 I I 0 0 

6 Região 

toracolombar 

0 0 1  I  I 0 0 

7 Prepúcio 0 0 1 III I 0 1 

8 Abdômen ventral 0 0 1 II I I 1 

Quadro 2 – Grupo G1, dados referentes aos Efeitos Adversos Sistêmicos e Locais e a Dor. 

Representação dos números: 0 para ausente; 1 para presente; números romanos representam a 
classificação de acordo com os Graus I, II, III, IV e V descritos em Metodologia e Desenvolvimento. 



	
	

 

 

Figura 1 – Carcinoma de células escamosas presente em cão. A) T0) antes do procedimento da eletroquimioterapia apresentando 

o nódulo ulcerado e outros pequenos nódulos eritematosos B) T14 após a 1ª sessão de eletroquimioterapia, apresentando um 
leve eritema e crostas. C) T21 apresentando cicatrização das lesões, considerada remissão completa. 

   



	
	

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo a literatura e corroborado por este estudo, membros, face e região 

abdominal são as áreas de maior ocorrência de CCE em cães (ROSOLEM et al., 

2012 ). Da mesma forma, no presente estudo, a maioria dos animais apresentava 

pelagem branca e curta (MURPHY, 2000). Segundo Schwegler et al (1997) o CCE 

acomete animais com 10 anos de idade, o que também está em conformidade ao 

observado neste estudo, em que a média das idades foi 9 ± 2,50 anos. Apesar de 

não ser descrita predileção sexual ou racial (BUCKMAN et al., 1998), no presente 

estudo verificou-se que os machos foram mais acometidos. 

Miklavcic et al. (2014)  estudaram os efeitos da eletroquimioterapia com sulfato de 

bleomicina em humanos, não relatando efeitos colaterais graves. Não obstante, 

alguns efeitos tardios, porém transitórios, foram citados como eritema, edema e 

necrose, assim como a diarreia, êmese e inapetência, os quais foram bem tolerados 

pelos pacientes, assim como observado neste estudo, em que os sinais descritos 

foram transitórios e não implicaram em intervenções adicionais. 

Tozon et al. (2005) relataram algumas desvantagens em cães sensíveis à dor, as 

quais também foram observadas neste estudo, visto que metade dos cães 

apresentou dor à palpação em correlação com a presença de inapetência, a qual 

estava acompanhada de necrose. Plaschke e colaboradores (2017), referiram 

aumento da dor e edema após o tratamento, os autores relacionaram os efeitos à 

fase de necrose pela qual o tumor passa após a eletroquimioterapia, o que corrobora 

os achados do presente estudo.		

Poucos relatos dos efeitos da eletroquimioterapia em cães estão disponíveis na 

literatura, entretanto, neste estudo, observou-se maior índice de involução tumoral 

após uma única sessão de EQT, o que levou os autores a concluírem que esta 

possa ser uma terapia promissora para CCE em cães, melhorando a qualidade e 

elevando a expectativa de vida desses pacientes. A involução tumoral observada 

neste estudo e a baixa relevância dos efeitos adversos no período analisado 

impelem a eletroquimioterapia como uma boa alternativa terapêutica para CCE em 

cães. 

 

FONTES CONSULTADAS 

BUCKMAN, S. Y.; GRESHAM, A.; HALE, P.; HRUZA, G.; ANAST, J.; MASFERRER, 
J.; PENTLAND, A. P. COX-2 expression is induced by UVB exposure in human skin: 



	
	

implications for the development of skin cancer. Carcinogenesin, v. 19, p. 723-729, 
1998. 
KIRKHAM, N. Tumors and cysts of the epidermis. In: Lever’s Histopathology of the 
Skin, 8th edition, Lippincott Raven, 1997, p. 712–717. 
MIKLAVCIC, D.; MALI, B.; KOS, B.; HELLER, R.; SERSA, G. Electrochemotherapy: 
from the drawing board into medical practice. Biomedical Engineering Online, v.13, 
p. 29, 2014. 
MITTELBRONN, M. A.; MULLINS, D. L.; RAMOS-CARO, F. A.; FLOWERS, F. P. 
Frequency of pre-existing actinic keratosis in cutaneous squamous cell carcinoma. 
International Journal of Dermatology, v. 37, p. 677–81, 1998. 
MULLER, W.H.M.; KIRK, R. Neoplastic and Non-neoplastic tumors. In: MULLER & 
KIRK. Small Animal Dermatology, Editora Elsevier, 7th edition, 2013, p. 774-780. 
MURPHY, G. F.; MARTIN, C.; MIHM, JR.A Pele. In: COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; 
COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 6.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara/Kogan, 2000. cap. 27, p.1048-1086, 2000. 
PLASCHKE, C. C.; BERTINO, G.; MCCAUL. J. A.; GRAU, J. J.; DE BREE, R.; 
SERSA., G.; OCCHINI, A.; GROSELJ, A.; LANGDON, C.; HEUVELING, D. A.; 
CEMAZAR, M.; STROJAN, P.; LEEMANS, C. R.; BENAZZO, M.; DE TERLIZZI, F.; 
WESSEL, I.; GEHL, J. European Research on Electrochemotherapy in Head and 
Neck Cancer (EURECA) project: Results from the treatment of mucosal cancer. 
European Journal of Cancer 87: 172-181, 2017.   
ROSOLEM, M.C., MOROZ, L.R. e RODIGHERI, S.M. Carcinoma de células 
escamosas em cães e gatos - Revisão de literatura. PUBVET, Londrina, V. 6, N. 6, 
Ed. 193, Art. 1299, 2012. 
SCHWEGLER, K.; WALTER, J.H.; RUDOLPH, R. Epithelial neoplasms of the skin, 
the cutaneous mucosa and the transitional epithelium in dogs: an immunolocalization 
study for papillomavirus antigen. Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe A, v. 44, 
p. 115-123, 1997. 
SILVEIRA, L. M. G.; BRUNNER, C .H. M.; CUNHA, F. M.; FUTEMA, F.; 
CALDERARO, F.F.; KOZLOWSKI, D. Utilização de eletroquimioterapia em 
neoplasias de origem epitelial ou mesenquimal localizadas em pele ou mucosas de 
cães. Brazilian Journal Veterinary Research Animal Science, v. 47, n. 1, p. 55-
66, 2010. 
SPUGNINI, E. P.; FANCIULLI, M.; CITRO, G.; BALDI, A. Preclinical models in 
electrochemotherapy: the role of veterinary patients. Future Oncology, v. 8, n. 7, p. 
829-837, 2012. 
TOZON,N., KODRE,V., SERSA,G., and CEMAZAR, M. Effective treatment of 
perianal tumors in dogs with electrochemotherapy. Anticancer Res 25, 839-846, 
2005. 


