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REATIVIDADE DE MARCADORES DE PROLIFERAÇÃO CELULAR E DE 
APOPTOSE EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS CUTÂNEO DE 

GATOS COMO FATORES PREDITIVOS À RESPOSTA AO TRATAMENTO COM 
ELETROQUIMIOTERAPIA 

 
 

RESUMO – O carcinoma de células escamosas (CCE) cutâneo é uma 
neoplasia maligna, que representa 15% dos tumores de pele em felinos. As regiões 
mais acometidas nos felinos pelo CCE são o plano nasal, pálpebras e pavilhões 
auriculares, tornando desafiadora a excisão cirúrgica com amplas margens. Desta 
forma, novas abordagens terapêuticas para o CCE cutâneo estão sendo 
investigadas, com destaque para a eletroquimioterapia (EQT). A determinação das 
taxas de proliferação celular e apoptose tumoral por meio da imuno-histoquímica, 
permite avaliar o comportamento biológico tumoral, com otimização da evolução 
clínica do paciente. Este trabalho teve como objetivo analisar as expressões imuno-
histoquímicas de Ki-67, COX-2 e caspase-3 e correlacioná-las com os aspectos 
clínico-patológicos e o tipo de resposta à EQT em CCE cutâneo de felinos; assim, 
determinar o potencial prognóstico e/ou preditivo destas variáveis. Para tanto, foram 
avaliadas 13 amostras de CCE cutâneo de felinos antes da EQT e as análises 
estatísticas quanto à intensidade de correlação entre as variáveis foram realizadas 
utilizando o coeficiente de correlação de Spearman, com nível de significância de 
95%. Os resultados indicam que houve correlação positiva significativa entre o grau 
histopatológico e o grau de pleomorfismo celular (ρ=0,81, p<0,01), correlação 
negativa significativa entre o grau histopatológico e a resposta à EQT (ρ= - 0,6; 
p=0,03), correlação positiva significativa entre o tamanho e o estadiamento tumoral 
(ρ=0,92; p<0,01), correlação positiva significativa entre o grau do infiltrado 
inflamatório e o estadiamento tumoral (ρ=0,55; p=0,048) e correlação negativa, não-
significativa, entre o estadiamento tumoral e o tipo de resposta à EQT (ρ= - 0,5, 
p=0,08). Observou-se que não houve correlação significativa entre as 
imunomarcações de Ki-67, COX-2 e caspase-3 com o grau histopatológico (ρ=0,36; 
p=0,23/ ρ=0,036; p=0,90/ ρ=0,009; p=0,97, respectivamente). Assim como, não 
houve correlação significativa entre as imunoexpressões de Ki-67, COX-2 e 
caspase-3 com a resposta à EQT (ρ= - 0,18; p=0,54/ ρ= - 0,23; p=0,44/ ρ= - 0,12; 
p=0,69, respectivamente). Portanto, este estudou evidenciou que as variáveis grau 
histopatológico, tamanho e estadiamento tumorais, grau de pleomorfismo celular e 
grau do infiltrado inflamatório foram consideradas fatores prognósticos negativos 
para o CCE cutâneo e preditivos negativos para a resposta à EQT. Entretanto, os 
marcadores Ki-67, COX-2 e caspase-3 não foram considerados fatores preditivos 
para o tipo de resposta à EQT. Assim como não foi observada relação entre estas 
imunoexpressões com maior agressividade tumoral. Os CCEs avaliados neste 
estudo apresentaram importante marcação para COX-2, indicando um potencial alvo 
terapêutico. A EQT mostrou-se segura e efetiva para o controle local dos CCEs 
cutâneos dos felinos, porém com efetividade reduzida em lesões maiores e 
invasivas. 

 
 

Palavras-chave: caspase-3, COX-2, Ki-67, valor preditivo, valor prognóstico 
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REACTIVITY OF MARKERS OF CELLULAR PROLIFERATION AND APOPTOSIS 
IN CUTANEOUS SQUAMOUS CELLS CARCINOMA OF CATS AS FACTORS 

PREDICTIVE TO THE RESPONSE TO TREATMENT WITH 
ELECTROCHEMOTHERAPY 

 
 ABSTRACT – Cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) is a malignant 
neoplasm, accounting for 15% of skin tumors in felines. The regions most affected in 
felines by SCC are the nasal plane, eyelids and auricular pavilions, making surgical 
excision with wide margins challenging. In this way, new therapeutic approaches for 
cutaneous SCC are being investigated, with emphasis on electrochemotherapy 
(ECT). The determination of the cellular proliferation rates and tumor apoptosis 
through immunohistochemistry allows the evaluation of the biological behavior of the 
tumor, with optimization of the clinical evolution of the patient. The aim of this study 
was to analyze the immunohistochemical expressions of Ki-67, COX-2 and caspase-
3 and to correlate them with the clinical-pathological aspects and the type of 
response to ECT in feline SCC; thus determining the prognostic and / or predictive 
potential of these variables. In order to do so, 13 samples of cutaneous SCC of 
felines before the ECT were evaluated, and the statistical analyzes regarding the 
intensity of correlation between the variables were performed using the Spearman 
correlation coefficient, with a significance level of 95%. The results indicate that there 
was a significant positive correlation between the histopathological grade and the 
degree of cellular pleomorphism (ρ = 0.81, p <0.01), a significant negative correlation 
between the histopathological grade and the ECT response (ρ = - 0, 6, p = 0.03), 
significant positive correlation between tumor size and staging (ρ = 0.92, p <0.01), 
significant positive correlation between the degree of inflammatory infiltrate and 
tumor staging (ρ = 0 .55, p = 0.048) and non-significant negative correlation between 
tumor staging and type of response to ECT (ρ = -0.5, p = 0.08). It was observed that 
there was no significant correlation between the Ki-67, COX-2 and caspase-3 
immunoblots with histopathological grade (ρ = 0.36, p = 0.23 / ρ = 0.036, p = 0.90 / ρ 
= 0.009, p = 0.97, respectively). There was no significant correlation between the Ki-
67, COX-2 and caspase-3 immunoexpressions with the ECT response (ρ = -0.18, p = 
0.54 / ρ = -0.23, p = 0.44 / ρ = -0.12, p = 0.69, respectively). Therefore, this study 
evidenced that the variables histopathological grade, tumor size and staging, degree 
of cellular pleomorphism and degree of inflammatory infiltrate were considered 
negative prognostic factors for cutaneous SCC and negative predictors for the 
response to ECT. However, Ki-67, COX-2 and caspase-3 markers were not 
considered as predictors of the type of response to the ECT. As well as no relation 
between these immunoexpressions with greater tumor aggressiveness was 
observed. The SCCs evaluated in this study presented important labeling for COX-2, 
indicating a potential therapeutic target. The ECT showed to be safe and effective for 
the local control of cutaneous SCCs of felines, but with reduced effectiveness in 
larger and invasive lesions. 
 
Keywords: caspase-3, COX-2, Ki-67, predictive value, prognostic value 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

Introdução 

 

Apesar dos avanços no conhecimento da biologia molecular tumoral e das 

novas abordagens terapêuticas para o tratamento de tumores, o câncer ainda 

representa uma das principais causas de óbitos em animais. 

Diversos protocolos destinam-se à terapêutica do carcinoma de células 

escamosas (CCE) tegumentar felino. Tais procedimentos apresentam diferenças 

quanto à eficácia, duração do tratamento, período de recuperação do paciente, 

segurança e onerosidade. No caso do CCE, a excisão cirúrgica radical, com 

margens livres resulta em uma taxa de resposta excelente, com bom controle local 

tumoral. Entretanto, nem sempre é possível alcançar margens cirúrgicas amplas 

devido à localização anatômica desses tumores, como no caso das lesões 

localizadas no plano nasal, nas pálpebras ou intra-oral (Tozon et al., 2014). 

Neste contexto, uma das modalidades terapêuticas que tem se destacado na 

medicina veterinária é a eletroquimioterapia (EQT), visto que tornou-se, em alguns 

tipos de neoplasias, a primeira opção terapêutica em cães e gatos, devido à sua 

eficácia, facilidade de aplicação, baixa toxicidade e custo relativo (Spugnini et al. 

2012; Anjos et al., 2016). É caracterizada pela combinação da eletroporação com a 

quimioterapia, sendo utilizada com sucesso no tratamento de neoplasias 

superficiais, independente da origem histológica do tumor (Testori et al., 2010; Mali 

et al., 2013; Tozon et al., 2014).  

A evolução tumoral depende do tempo do ciclo celular, índice de proliferação 

celular e índice apoptótico (Suzano, 2007; Cremasco, 2011; Cadrobbi, 2016). O 

aumento na capacidade de sobrevivência das células neoplásicas pode ocorrer 

devido à diminuição na sinalização da apoptose, ou por mecanismos de resistência 

à morte celular programada. Este fenômeno ocorre quando há um desequilíbrio 

entre proteínas pró e anti-apoptóticas, redução na função de moléculas efetoras da 

cascata de apoptose, as caspases; ou falhas na sinalização dos receptores de morte 

celular (Wong, 2011). Uma neoplasia se desenvolve também devido às altas taxas 

de proliferação celular. Portanto, o desenvolvimento tumoral depende de um 
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desequilíbrio entre a proliferação e morte celular. Um dos mecanismos de resistência 

dos tumores aos tratamentos ocorre quando há falhas no estímulo à apoptose 

(Cadrobbi, 2016). 

Apesar do grande número de estudos envolvendo a EQT, sua compreensão 

ainda é parcial, principalmente no que se refere aos efeitos imunobiológicos 

provocados no tecido tumoral (Spugnini et al., 2007; Brunner, 2015; Anjos et al., 

2016).  

Diante do exposto, hipotetizou-se que a avaliação de marcadores 

prognósticos e preditivos tumorais por meio de análises imuno-histoquímicas das 

taxas de proliferação celular e de apoptose no CCE cutâneo dos felinos pode 

permitir a previsão do comportamento biológico tumoral, evolução clínica e grau de 

resposta à EQT.   

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi investigar as expressões imuno-

histoquímicas de Ki-67, COX-2 e caspase-3 em amostras de CCE cutâneo de felinos 

submetidos à EQT e correlacioná-las com os aspectos clínico-patológicos e a 

resposta à EQT. Assim, determinar o potencial prognóstico destas variáveis em 

relação ao CCE cutâneo em gatos; bem como, seu potencial preditivo quanto à 

resposta à EQT. 

 

Revisão de Literatura 

 

Carcinoma de células escamosas cutâneo dos felinos 

As inúmeras estruturas anatômicas e população celular presentes na pele são 

determinantes para as grandes chances do desenvolvimento de neoplasias neste 

órgão (Rosolem et al., 2012). 

O carcinoma de células escamosas é um tumor maligno que surge do epitélio 

escamoso (Murphy, 2013). É um dos tumores cutâneos mais comuns em gatos, 

representando entre 15% e 25% dos tumores cutâneos nesta espécie (Berlato et al., 

2018). É uma enfermidade de gatos idosos, com a idade mediana de 10 a 12 anos, 

já que a carcinogênese actínica é de evolução lenta (Pinheiro, 2010; Murphy, 2013; 

Tozon et al., 2014). É geralmente secundário à exposição à luz ultravioleta. As áreas 

com poucos pelos, como o plano nasal, pavilhões auriculares e pálpebras, são as 
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mais acometidas e gatos brancos ou gatos pigmentados com áreas brancas são 

mais propensos a desenvolver o CCE (Spugnini et al., 2009; Hauck, 2013; Cunha et 

al., 2014; Tozon et al., 2014; Berlato et al., 2018). Gatos de pelos brancos têm 13,4 

vezes maior risco de desenvolver CCE em relação aos gatos pigmentados (Dorn et 

al., 1971). 

A radiação ultravioleta provoca reações fotoquímicas que ativam as vias 

inflamatórias, alteram o sistema imune e causam mutações permanentes no gene 

supressor tumoral p53, sendo, portanto, um importante agente carcinógeno na 

patogenia do CCE cutâneo (Kraegel; Madewell, 2004). Mutações do p53 foram 

encontradas em mais de 50% dos gatos com CCE nasal (Teifke; Lohr, 1996). 

Além da radiação ultravioleta, há evidências de que o papilomavírus (Kraegel; 

Madewell, 2004; Thomson, 2007), bem como os vírus da leucemia felina e da 

imunodeficiência felina também podem favorecer o desenvolvimento de CCE 

cutâneo (Ferreira et al., 2006; Hauck, 2013; Tozon et al., 2014). Rosolem et al. 

(2012) elucidaram que indivíduos imunossuprimidos apresentam maior risco de 

desenvolvimento da neoplasia, visto que a imunovigilância pelas células de 

Langerhans da epiderme está afetada. 

As lesões originam-se a partir de danos actínicos secundários à 

fotocarcinogênese, então progride para carcinoma “in situ” e depois para o 

carcinoma invasivo (Thomson, 2007; Spugnini et al., 2009). Dificilmente causam 

metástases; estas ocorrem em estágios mais avançados principalmente nos 

linfonodos regionais e raramente em pulmão (Thomson, 2007; Pinheiro, 2010; 

Rosolem et al., 2012). Contudo, o CCE apresenta caráter altamente invasivo, 

frequentemente progredindo para ulcerações e manifestando-se por feridas que não 

cicatrizam, além de causar dor (Spugnini et al., 2009; Cunha et al., 2014).  

Os CCEs felinos podem ser erosivos ou proliferativos. Os tipos proliferativos 

são massas papilares, que se assemelham a couve-flor e com superfície ulcerada. 

Os tipos erosivos aparecem como úlceras rasas, crostosas e hemorrágicas que com 

o tempo se tornam profundas (Pinheiro, 2010). As lesões podem ser únicas ou 

múltiplas (Rosolem et al., 2012). 

O diagnóstico é definido por biópsia e exame histopatológico, já que o 

diagnóstico citológico de amostras obtidas por meio de aspiração com agulha fina 



4 
 

nem sempre é confiável, pois a maioria das lesões são muito superficiais ou 

apresentam inflamação (Thomson, 2007; Murphy, 2013).  

Os diagnósticos diferenciais para o CCE cutâneo são: epitelioma cornificado 

intracutâneo, papiloma escamoso, carcinoma basoescamoso, melanoma, 

mastocitoma, hemangioma ou hemangiossarcoma cutâneo, tumores do folículo 

piloso, tumores das glândulas sebáceas, leishmaniose, dermatofitose, pênfigo e 

processos alérgicos (Rosolem et al., 2012). 

O prognóstico do CCE cutâneo é influenciado pela localização e pelo estágio 

tumoral no momento do diagnóstico. É considerado favorável quando se apresenta 

como lesões pequenas, em estágios iniciais, visto que responde bem a várias 

modalidades terapêuticas. Entretanto, no caso de lesões mais avançadas, 

envolvendo outras estruturas, o prognóstico passa a ser reservado (Rosolem et al., 

2012; Hauck, 2013). Outros fatores também podem influenciar o prognóstico, tais 

como: grau histológico, taxa de proliferação (PCNA, Ki-67, AgNOR), expressão do 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), taxa de apoptose e morfometria 

celular. Desta forma, novas investigações são requeridas para avaliar o poder 

preditivo destes fatores sobre o prognóstico (Hauck, 2013). 

Várias abordagens terapêuticas têm sido relatadas, incluindo cirurgia, 

criocirurgia, radioterapia, terapia fotodinâmica e quimioterapia intralesional (Murphy, 

2013). Geralmente, as lesões com menor grau de invasão local têm uma melhor 

resposta ao tratamento em relação às lesões com invasão significativa (Tozon et al., 

2014). As opções de tratamento dependem da fase do tumor primário (Murphy, 

2013). A quimioterapia se mostra questionável, pois tem demonstrado ser pouco 

eficiente no tratamento do CCE, com taxas de respostas baixas e com uma curta 

sobrevida (Rosolem et al., 2012; Hauck, 2013). No momento do diagnóstico, as 

lesões neoplásicas já estão em estágios tão avançados que normalmente os 

tratamentos convencionais, como cirurgia com amplas margens e criocirurgia, se 

tornam impraticáveis (Cunha et al., 2014), necessitando de outras abordagens 

terapêuticas. 

Assim, a EQT é uma modalidade de tratamento recentemente descrita na 

medicina veterinária que tem promovido respostas favoráveis em gatos acometidos 

por CCE cutâneo, visto que é um método terapêutico exequível, eficaz e seguro. 
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Trabalhos recentes demonstraram resultados muito promissores relacionados à 

remissão de CCE cutâneo em gatos (Spugnini et al., 2009; Tozon et al., 2014; 

Spugnini et al., 2015; Pierini et al., 2016; Silveira et al., 2016).  

  

Eletroquimioterapia 

A quimioterapia convencional, em alguns casos, não atinge concentrações 

terapêuticas nos locais-alvo, tornando desafiador o alcance de níveis adequados dos 

quimioterápicos nas células tumorais (Spugnini et al., 2012). Assim, novas técnicas 

estão sendo investigadas para aumentar a captação intracelular destes 

medicamentos, dentre estas novas técnicas destaca-se a eletroporação ou 

eletropermeabilização. 

A eletroporação consiste na aplicação local de pulsos elétricos curtos e de 

alta voltagem, em condições controladas, promovendo uma permeabilização 

transitória direcionada à membrana celular através da formação de poros aquosos 

na bicamada lipídica, permitindo que macromoléculas tais como substâncias 

químicas, ácidos nucleicos, anticorpos e plasmídeos, sejam introduzidos no meio 

intracelular (Cemazar et al., 2008; Silveira et al., 2010; Sersa et al., 2011; Silveira et 

al., 2016). A transferência destas moléculas ocorre por difusão simples, devido à 

diferença de concentração entre os meios intra e extracelular (Cemazar et al., 2008; 

Marelo, 2018). O fenômeno da eletroporação é caracterizado pelo rearranjo das 

cabeças polares e hidrofílicas para o interior da própria membrana citoplasmática; 

configurando assim, um poro hidrofílico (Brunner, 2015). Este rearranjo ocorre 

seletivamente nas células neoplásicas, visto que a membrana plasmática destas é 

mais instável em relação à membrana das células normais (Spugnini et al., 2016).  

A EQT é uma técnica que combina a administração de agentes 

antineoplásicos hidrofílicos e, portanto, pouco permeáveis à membrana plasmática, 

com a aplicação de pulsos elétricos de alta voltagem e curta duração; visando 

aumentar a entrada destes fármacos na célula tumoral, aumentando sua eficácia 

antitumoral (Testori et al., 2010; Mali et al., 2013; Tozon et al., 2014; Brunner, 2015). 

Esta técnica é eficaz e segura para o controle local de tumores de diversos tipos 

histológicos, em diferentes espécies animais (Tozon et al., 2014). 



6 
 

Na EQT há exposição das células a um campo elétrico externo, com indução 

de um potencial transmembrana, devido às diferenças de propriedades elétricas da 

membrana celular, do citoplasma e do meio extracelular. Ao atingir um valor de 

potencial transmembrana crítico, a membrana citoplasmática não o suporta e torna-

se permeável. O potencial transmembrana induzido também depende do tamanho e 

da forma das células (Cemazar et al., 2008). A eletroporação é reversível quando os 

poros formados são suficientemente pequenos para posterior reparação. Quando 

esses poros são grandes, a eletroporação torna-se irreversível e ocorre a morte 

celular, entretanto, na EQT objetiva-se a formação de poros reversíveis. O tamanho 

dos poros depende da amplitude do campo elétrico aplicado, bem como, do 

tamanho e densidade das células (Impellizeri et al., 2016; Spugnini et al., 2016; 

Marelo, 2018).  A eficácia deste fenômeno está diretamente relacionada a um 

conjunto de fatores, tais como, as propriedades físicas da eletricidade (frequência do 

pulso, formato da onda e intensidade do campo elétrico) e características 

fisicoquímicas dos quimioterápicos utilizados (Silveira et al., 2016). 

Durante a eletroporação também pode ocorrer o rearranjo e agrupamento das 

proteínas transmembranas, formando um pseudo-túnel, sendo considerado como 

outro mecanismo de ação da aplicação dos pulsos elétricos, em associação com a 

formação dos poros (Spugnini et al., 2016; Marelo, 2018). Desta forma, a EQT 

permite um direcionamento eficaz dos antineoplásicos aos locais-alvo, diminuindo a 

exposição sistêmica ao fármaco, com consequente diminuição dos efeitos tóxicos e 

aumento da eficácia antitumoral (Spugnini et al., 2012). Dor mínima e eritema na 

área tratada e adjacente são os efeitos colaterais mais comumente relatados 

(Testori et al., 2010). 

Para que a EQT seja efetiva faz-se necessária uma concentração extracelular 

adequada do fármaco quimioterápico em todo o tumor no momento da aplicação dos 

pulsos elétricos. Toda extensão tumoral deve ser coberta pelo campo elétrico, 

permitindo a captação do fármaco (Miklavcic et al., 1998). Para uma distribuição 

adequada do campo elétrico são necessários pulsos com alta voltagem e 

posicionamento apropriado dos eletrodos. Além destes, outros fatores influenciam a 

distribuição do campo elétrico, como características do tumor (tipo histológico, 

tamanho e localização tumoral); bem como, características do tratamento 
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(quimioterápico utilizado, dose e via de administração, tipo de eletrodo, protocolo de 

entrega dos pulsos elétricos) (Mali et al., 2013). Miklavcic e colaboradores (1998) 

demonstraram que a aplicação isolada dos pulsos elétricos com parâmetros 

adequados para alcançar a eletroporação do tumor não possui eficácia antitumoral, 

nem efeitos colaterais sistêmicos. 

No momento da aplicação dos pulsos elétricos ao tumor uma quantidade 

suficiente do quimioterápico deve ter atingido a célula tumoral. É importante 

observar o intervalo de tempo entre a aplicação do quimioterápico e dos pulsos 

elétricos (Cemazar et al., 2008). Mir et al. (2006) e Testori et al. (2010) relataram que 

quando a aplicação do quimioterápico ocorre pela via intratumoral, os pulsos 

elétricos devem ser aplicados dentro de 10 minutos; e quando ocorre pela via 

intravenosa, os pulsos devem ser aplicados em até 28 minutos.  

 Para determinar os Procedimentos Operacionais Padronizados para a 

Eletroquimioterapia a ESOPE (“European Standard Operating Procedures of 

Electrochemotherapy”) realizou um estudo indicando uma janela terapêutica de 8 a 

28 minutos após a administração intravenosa do antineoplásico bleomicina (Marty et 

al., 2006). Entretanto, de acordo com Front et al. (1990) a concentração de 

bleomicina administrada por via intravenosa no espaço extracelular tumoral é 

suficientemente alta para que a EQT seja eficiente por um período mais longo em 

relação à janela terapêutica recomendada por Marty e colaboradores (2006). Desta 

forma, Mali et al. (2013) consideraram que a determinação da janela terapêutica 

deve incluir outros fatores, como tipo histológico, tamanho e localização tumoral; 

bem como, o tipo de droga e a via de administração. 

Diversos quimioterápicos são moléculas hidrofílicas, apresentando 

dificuldades em atravessar a membrana celular por difusão passiva (Silveira et al., 

2010). Entretanto, quando administrados em associação à eletroporação, 

apresentam aumento da eficácia em diminutas dosagens (Silveira et al., 2011). 

Várias drogas têm sido usadas com pulsos de permeabilização, tais como 

bleomicina e cisplatina. A eletroporação pode levar à reintrodução de agentes 

quimioterápicos, antes pouco utilizados devido ao baixo índice terapêutico (Spugnini 

et al., 2012). 
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A bleomicina é um antineoplásico glicopeptidado isolado primeiramente de 

Streptomyces verticillatus por Umezawa et al. (1996). Seu mecanismo de ação 

antitumoral baseia-se na capacidade de clivar a fita simples ou dupla do DNA, 

assemelhando-se à clivagem induzida pela radiação (Spugnini et al., 2015). Por ser 

uma molécula hidrofílica e com peso molecular de 1500 daltons, apresenta 

dificuldade em atravessar a bicamada lipídica da membrana celular e seu transporte 

depende de moléculas proteicas da membrana. É um agente extremamente tóxico 

quando dentro da célula (Testori et al., 2010). Estudos pré-clínicos “in vitro” e “in 

vivo” mostraram que a captação da bleomicina pode ser aumentada em 700 vezes 

após a eletroporação (Gothelf et al., 2003).  

Quando a bleomicina atinge o citoplasma celular, mantém-se no interior da 

célula e chega facilmente ao núcleo através de poros aquosos na membrana 

nuclear. Ao atingir o núcleo, quebra o DNA e inibe a DNA ligase, enzima envolvida 

na reparação de danos ao DNA (Brunner, 2015). A depender do número de 

moléculas de bleomicina internalizadas na célula tumoral, podem ocorrer dois 

mecanismos distintos de morte celular. Quando apenas alguns milhares de 

moléculas são internalizadas, ocorre parada do ciclo celular na fase M, as células 

aumentam de tamanho, tornam-se multinucleadas, consistindo na morte celular 

mitótica, semelhante à morte causada pela radiação ionizante. Em contrapartida, 

quando vários milhões de moléculas são internalizadas ocorrem mudanças 

morfológicas idênticas às da apoptose, uma morte celular rápida (Tounekti et al., 

1993; Brunner, 2015; Marelo, 2018). 

O estudo ESOPE conduzido por Marty e colaboradores (2006) comparou a 

eficácia da EQT em relação às vias de administração dos quimioterápicos. Eles 

concluíram que a eficácia é a mesma quando a bleomicina é aplicada por via 

intravenosa ou intratumoral em tumores com menos de 0,5 cm3 de volume. A 

bleomicina sistêmica resultou em melhor eficácia em relação à bleomicina 

intratumoral em nódulos maiores que 0,5 cm3. 

A dose da bleomicina quando aplicada por via intravenosa deve ser de 15 

UI/m2 de superfície corpórea para cães e gatos. As doses da bleomicina1 

intratumoral são calculadas de acordo com o volume do tumor, sendo assim tem-se: 

                                                           
1
 Concentração da bleomicina: 1000 UI/mL 
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1 mL/cm3 (volume tumoral <0,5 cm3), 0,5 mL/cm3 (volume tumoral entre 0,5 e 1 cm3), 

0,25 mL/cm3 (volume tumoral >1 cm3) (Mir et al., 2006; Testori et al., 2010). 

De acordo com o tamanho e localização tumoral, diferentes tipos de eletrodos 

podem ser empregados. A configuração do eletrodo deve proporcionar uma 

aplicação homogênea e constante dos pulsos elétricos no tecido (Miklavcic et al., 

2014). Os eletrodos de placa são utilizados para lesões pequenas e superficiais. Os 

eletrodos de agulha (agulhas paralelas ou em forma hexagonal) são para lesões 

maiores e profundas (Sersa et al., 2008). As agulhas devem ser inseridas até o nível 

do subcutâneo, de tal forma que todo o tecido tumoral esteja envolvido pelo campo 

elétrico gerado (Testori et al., 2010). 

Tozon et al. (2014) em seu trabalho com carcinoma de células escamosas 

superficial de gatos utilizou o aparelho Cliniporator TM2® com eletrodos de placa 

paralelas de aço inoxidável, com 8 mm de distância entre elas e com um 

comprimento de 30 mm. Foram gerados oito pulsos com amplitude de 1300 V/cm, 

duração de 100 µs e frequência de 5000 Hz. 

O aparelho eletroporador LC Modelo BK1003® foi utilizado nos trabalhos de 

Silveira et al. (2010), Silveira et al. (2011), Silveira et al. (2016), Paula et al. (2016), 

Costa et al. (2017). É composto por eletrodo com seis agulhas de aço, 

paralelamente dispostas e equidistantes (0,7 cm). A eletroporação ocorre através de 

pulsos elétricos com tensão de 1000 V/cm, em onda quadrada unipolar, com 

duração de 100 µs, totalizando oito ciclos, com frequência de repetição de 1 Hz, 

portanto, cada pulso induz uma contração muscular. Neste aparelho não é possível 

realizar o controle dos pulsos que estão sendo entregues. Desta forma, a 

modificação da amplitude dos pulsos, a depender da composição do tecido, bem 

como do posicionamento do eletrodo é impossibilitada. 

Esta técnica apresenta diversas vantagens, como ausência de toxicidade 

relacionada à bleomicina, rapidez e praticidade na execução do protocolo, 

complicações trans e pós-terapêuticas ausentes ou mínimas e custo relativamente 

baixo (Silveira et al., 2016). Os efeitos adversos mais graves relatados, porém com 

baixa frequência, foi a ocorrência de nefrotoxicidade, tromboembolismo pulmonar, 

                                                           
2
 Igea Clinical Biophysics 

3
 Cromática Ltda. São Paulo, SP. 
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devido à liberação de fatores pró-trombóticos; e síndrome da lise tumoral, decorrente 

da destruição intensa do tumor após a EQT (Spugnini et al., 2016; Marelo, 2018). 

Diante disto, a EQT representa uma modalidade terapêutica aplicável, eficaz 

e segura para emprego na medicina veterinária. Diversos estudos já foram 

realizados demonstrando a eficácia desta técnica para o controle de diferentes tipos 

de neoplasias (Spugnini et al., 2006; Baldi; Spugnini, 2006; Spugnini et al., 2007a; 

Spugnini et al., 2007b; Spugnini et al., 2008; Spugnini et al., 2009; Silveira et al., 

2010; Spugnini et al., 2011; Spugnini et al., 2012; Tozon et al., 2014; Spugnini et al., 

2015; Silveira et al., 2016; Pierini et al., 2016). 

Inúmeros mecanismos de ação da EQT já foram identificados, tais como os 

efeitos vasculares e o envolvimento da resposta imune (Miklavcic et al., 2014). Sersa 

e colaboradores (2002) realizaram estudos pré-clínicos nos quais observaram que o 

efeito citotóxico da EQT não se limita apenas às células tumorais, mas atuam 

também nas células do estroma, incluindo as células endoteliais dos vasos 

sanguíneos, levando-as à morte, rompimento do fluxo sanguíneo tumoral e, 

consequente, morte das células tumorais ao redor desses vasos. A eletroporação 

também causa vasoconstrição reflexa, levando a um bloqueio vascular e 

consequente estase sanguínea local (Testori et al., 2010; Silveira et al., 2011; 

Brunner, 2015). Esta vasoconstrição é mediada pelo sistema nervoso simpático, é 

transitória no tecido normal, porém dura 12 horas até 5 dias no tecido tumoral 

(Impellizeri et al., 2016). A redução do fluxo sanguíneo causa um aprisionamento do 

quimioterápico, proporcionando maior tempo de ação citotóxica e, portanto, 

contribuindo para a ação antitumoral da EQT. Este fenômeno também impede o 

influxo do fármaco nos tumores, se este for administrado após os pulsos elétricos 

(Testori et al., 2010; Miklavcic et al., 2014).  

Além deste mecanismo de ruptura vascular, o envolvimento do sistema 

imunológico na atividade antitumoral da EQT também foi demonstrado. Após a EQT 

ocorre uma exposição intensa de antígenos tumorais, que não sofrem desnaturação 

proteica, isto induz uma morte celular imunogênica, que leva à indução da 

imunidade sistêmica antígeno-específica (Cemazar et al., 2008; Testori et al., 2010; 

Calvet et al., 2014). 
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A morte celular imunogênica (MCI) caracteriza-se pela geração de uma 

resposta imune específica contra células cancerígenas residuais, que foram 

resistentes à terapia ou células metastáticas. A MCI depende de sinais moleculares 

denominados Padrões Moleculares Associados a Danos (DAMPs). Eles ativam as 

células imunes inatas e estas induzem a geração de uma imunidade antitumoral 

específica (Calvet et al., 2014). 

 

Proliferação celular e apoptose na carcinogênese 

A avaliação de marcadores de proliferação celular, assim como a 

determinação do índice apoptótico, é importante para a investigação do 

comportamento biológico de diversas neoplasias (Cremasco, 2011).  

A proliferação celular tem uma boa correlação com o comportamento 

biológico neoplásico, fornecendo informações quanto à eficácia do tratamento e 

prognóstico (De Nardi, 2007; Suzano, 2007). Os marcadores de proliferação mais 

utilizados são índice mitótico (IM) e proteínas nucleares relacionadas com a 

replicação do DNA, como a expressão da proteína Ki-67 (Pinheiro, 2010; Cremasco, 

2011; Vascellari et al., 2012; Cadrobbi, 2016). 

O índice mitótico, apesar de ser facilmente exequível, tem a desvantagem de 

não poder ser fielmente reproduzido, além de representar apenas a fase de mitose 

do ciclo celular (Suzano, 2007; Cadrobbi, 2016).  

A proteína nuclear Ki-67 representa bem a proliferação celular, visto que está 

expressa em todas as fases do ciclo celular, exceto nas células que não estão 

mitoticamente ativas. Ou seja, determina o número de células que estão no ciclo 

celular de G1 à fase M, mas não é encontrada em células diferenciadas ou na fase 

G0 (Melzer et al., 2006; De Nardi, 2007; Silva, 2010; Soares et al., 2015). Os níveis 

de expressão da proteína Ki-67 são baixos durante as fases G1 e S, aumentam 

durante a fase G2 e atingem um pico na mitose (Silva, 2010; Soares et al., 2015). É, 

portanto, considerado como o melhor marcador imuno-histoquímico de proliferação 

celular, devido à maior relação com expansão e metástase tumoral (Suzano, 2007; 

Cremasco, 2011; Cadrobbi, 2016). 

A superexpressão da COX-2 está relacionada com o desenvolvimento 

tumoral, devido a suas propriedades de iniciação, promoção e progressão tumoral. 
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Dentre os mecanismos de ação destacam-se a inibição da apoptose celular, 

promoção da angiogênese tumoral, aumento da motilidade e invasão das células 

cancerígenas, atividade imunomoduladora e conversão de pró-carcinógenos em 

carcinógenos (Vascellari et al., 2012). A maior capacidade metastática induzida pela 

COX-2 deve-se à correlação com o aumento da expressão de metaloproteinases, 

que possibilitam o rompimento das barreiras teciduais (Knottenbelt et al., 2006). 

As cicloxigenases (COX 1 e 2) catalisam a biossíntese das prostaglandinas a 

partir do ácido araquidônico derivado da membrana celular. De forma simplificada, a 

COX-1 é constitutivamente expressa nos tecidos e catalisa a síntese de 

prostaglandinas que participam da homeostase orgânica. A COX-2 é induzida por 

múltiplos estímulos como citocinas inflamatórias, fatores de crescimentos, 

promotores tumorais e exposição à luz ultravioleta (UV) (De Nardi, 2007; Rundhaug 

et al., 2007; Calderón, 2008; Bardagí et al., 2012). 

A expressão da COX-2 é considerada como um dos eventos precoces na 

carcinogênese da pele induzida pela luz UV (De Nardi 2007, Rundhaug et al. 2007, 

Bardagí et al. 2012). A superexpressão foi observada em vários tumores epiteliais, 

tais como o CCE e seus precursores, como a queratose actínica e o CCE “in situ” e 

nas dermatoses inflamatórias (Nijsten et al., 2004; Bardagí et al., 2012). A COX-2 

além de induzir a produção de prostaglandinas inflamatórias, também induz a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), que em associação às ROS 

liberadas pelas células inflamatórias, também induzidas pela luz UV, causam danos 

oxidativos ao DNA. Isto juntamente com as mutações no p53, induzidas pela 

radiação UV, são os fatores principais para a fotocarcinogênese cutânea (Rundhaug 

et al., 2007). 

A superexpressão da proteína COX-2 já foi demonstrada em diversas 

neoplasias caninas, como no carcinoma intestinal (McEntee et al., 2002), carcinoma 

de células transicionais da bexiga (Khan et al., 2000), carcinoma de células 

escamosas (De Almeida et al., 2001), carcinomas mamários (Dore et al., 2003) e 

carcinoma de células renais (Khan et al., 2001). 

Estudos experimentais demonstraram que os inibidores seletivos da COX-2 

têm atividade quimiopreventiva contra a carcinogênese induzida pela luz UV, bem 

como inflamação e danos precoces na pele (Rundhaug et al. 2007). Wilgus et al. 
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(2003) mostraram a eficácia do Celecoxib em inibir a tumorigênese cutânea induzida 

por radiação UV em camundongos em relação ao número de tumores por 

camundongo, tamanho e grau tumorais. 

O evento da apoptose é induzido por uma série de eventos moleculares que 

são iniciados por vários mecanismos até a ativação das caspases. Duas vias de 

ativação das caspases podem ocorrer: a extrínseca e a intrínseca. A via extrínseca 

ocorre por meio da ativação dos receptores de morte celular da membrana, que irão 

transmitir sinais para o interior da célula, ativando as caspases iniciadoras 8 ou 10. A 

via intrínseca ocorre por estresse celular, que estimula a liberação do citrocomo-C 

pela mitocôndria, que por sua vez irá ativar a caspase iniciadora 9. As duas vias 

culminam com a ativação da caspase-3, principal caspase efetora (De Nardi, 2007; 

Pinheiro, 2010). Quando ativada, a caspase-3 causa a fragmentação do DNA, 

determinando a apoptose. Para a detecção da apoptose pode-se utilizar a imuno-

histoquímica, usando o anticorpo contra a forma ativa da caspase-3 (Pinheiro, 2010). 

Posto isto, há uma crescente demanda pela realização de pesquisas 

adicionais, objetivando a busca por novas opções diagnósticas e terapêuticas em 

oncologia na medicina veterinária (Silveira et al., 2010). Assim, pesquisas que 

buscam investigar as expressões imuno-histoquímicas de CCEs cutâneos 

submetidos à EQT, visando descobrir o potencial prognóstico e/ou preditivo para a 

resposta à EQT são importantes para se alcançar avanços no tratamento dos 

pacientes. 
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CAPÍTULO 2 – Reatividade de marcadores de proliferação celular e de 

apoptose em carcinoma de células escamosas cutâneo de 

gatos como fatores preditivos à resposta ao tratamento com 

eletroquimioterapia 

  

RESUMO - A determinação das taxas de proliferação celular e apoptose 
tumoral por meio da imuno-histoquímica, permite avaliar o comportamento biológico 
tumoral, com otimização da evolução clínica do paciente. Este trabalho teve como 
objetivo analisar as expressões imuno-histoquímicas de Ki-67, COX-2 e caspase-3 e 
correlacioná-las com os aspectos clínico-patológicos e o tipo de resposta à EQT em 
CCE cutâneo de felinos; assim, determinar o potencial prognóstico e/ou preditivo 
destas variáveis. Para tanto, foram avaliadas 13 amostras de CCE cutâneo de 
felinos antes da EQT e as análises estatísticas quanto à intensidade de correlação 
entre as variáveis foram realizadas utilizando o coeficiente de correlação de 
Spearman, com nível de significância de 95%. Os resultados indicam que houve 
correlação positiva significativa entre o grau histopatológico e o grau de 
pleomorfismo celular (ρ=0,81, p<0,01), correlação negativa significativa entre o grau 
histopatológico e a resposta à EQT (ρ= - 0,6; p=0,03), correlação positiva 
significativa entre o tamanho e o estadiamento tumoral (ρ=0,92; p<0,01), correlação 
positiva significativa entre o grau do infiltrado inflamatório e o estadiamento tumoral 
(ρ=0,55; p=0,048) e correlação negativa, não-significativa, entre o estadiamento 
tumoral e o tipo de resposta à EQT (ρ= - 0,5, p=0,08). Observou-se que não houve 
correlação significativa entre as imunomarcações de Ki-67, COX-2 e caspase-3 com 
o grau histopatológico (ρ=0,36; p=0,23/ ρ=0,036; p=0,90/ ρ=0,009; p=0,97, 
respectivamente). Assim como, não houve correlação significativa entre as 
imunoexpressões de Ki-67, COX-2 e caspase-3 com a resposta à EQT (ρ= - 0,18; 
p=0,54/ ρ= - 0,23; p=0,44/ ρ= - 0,12; p=0,69, respectivamente). Portanto, este 
estudou evidenciou que as variáveis grau histopatológico, tamanho e estadiamento 
tumorais, grau de pleomorfismo celular e grau do infiltrado inflamatório foram 
consideradas fatores prognósticos negativos para o CCE cutâneo e preditivos 
negativos para a resposta à EQT. Entretanto, os marcadores Ki-67, COX-2 e 
caspase-3 não foram considerados fatores preditivos para o tipo de resposta à EQT. 
Assim como não foi observada relação entre estas imunoexpressões com maior 
agressividade tumoral. Os CCEs avaliados neste estudo apresentaram importante 
marcação para COX-2, indicando um potencial alvo terapêutico. A EQT mostrou-se 
segura e efetiva para o controle local dos CCEs cutâneos dos felinos, porém com 
efetividade reduzida em lesões maiores e invasivas. 

 
Palavras-chave: caspase-3, COX-2, Ki-67, valor preditivo, valor prognóstico 
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 ABSTRACT – The determination of the cellular proliferation rates and tumor 
apoptosis through immunohistochemistry allows the evaluation of the biological 
behavior of the tumor, with optimization of the clinical evolution of the patient. The 
aim of this study was to analyze the immunohistochemical expressions of Ki-67, 
COX-2 and caspase-3 and to correlate them with the clinical-pathological aspects 
and the type of response to ECT in feline SCC; thus determining the prognostic and / 
or predictive potential of these variables. In order to do so, 13 samples of cutaneous 
SCC of felines before the ECT were evaluated, and the statistical analyzes regarding 
the intensity of correlation between the variables were performed using the 
Spearman correlation coefficient, with a significance level of 95%. The results 
indicate that there was a significant positive correlation between the histopathological 
grade and the degree of cellular pleomorphism (ρ = 0.81, p <0.01), a significant 
negative correlation between the histopathological grade and the ECT response (ρ = 
- 0, 6, p = 0.03), significant positive correlation between tumor size and staging (ρ = 
0.92, p <0.01), significant positive correlation between the degree of inflammatory 
infiltrate and tumor staging (ρ = 0 .55, p = 0.048) and non-significant negative 
correlation between tumor staging and type of response to ECT (ρ = -0.5, p = 0.08). It 
was observed that there was no significant correlation between the Ki-67, COX-2 and 
caspase-3 immunoblots with histopathological grade (ρ = 0.36, p = 0.23 / ρ = 0.036, 
p = 0.90 / ρ = 0.009, p = 0.97, respectively). There was no significant correlation 
between the Ki-67, COX-2 and caspase-3 immunoexpressions with the ECT 
response (ρ = -0.18, p = 0.54 / ρ = -0.23, p = 0.44 / ρ = -0.12, p = 0.69, respectively). 
Therefore, this study evidenced that the variables histopathological grade, tumor size 
and staging, degree of cellular pleomorphism and degree of inflammatory infiltrate 
were considered negative prognostic factors for cutaneous SCC and negative 
predictors for the response to ECT. However, Ki-67, COX-2 and caspase-3 markers 
were not considered as predictors of the type of response to the ECT. As well as no 
relation between these immunoexpressions with greater tumor aggressiveness was 
observed. The SCCs evaluated in this study presented important labeling for COX-2, 
indicating a potential therapeutic target. The ECT showed to be safe and effective for 
the local control of cutaneous SCCs of felines, but with reduced effectiveness in 
larger and invasive lesions. 

 
Keywords: caspase-3, COX-2, Ki-67, predictive value, prognostic value 
 
 
Introdução 
 

O carcinoma de células escamosas (CCE) é um tumor maligno que surge do 

epitélio escamoso (Murphy, 2013). É o tumor de pele mais frequente em gatos 

(Cunha et al., 2014), representando 15% dos tumores de pele nesta espécie (Hauck, 

2013; Murphy, 2013; Tozon et al., 2014).  É uma enfermidade de gatos idosos, com 

a idade mediana de 10 a 12 anos e apresenta carcinogênese actínica com evolução 

lenta (Pinheiro, 2010; Murphy, 2013; Tozon et al., 2014). São geralmente 
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secundários à exposição à luz ultravioleta. As áreas glabras como o plano nasal, 

pavilhões auriculares e pálpebras, são as mais acometidas e gatos brancos são 

mais propensos em relação a gatos pigmentados (Spugnini et al., 2009; Hauck, 

2013; Cunha et al., 2014; Tozon et al., 2014). Há evidências de que o papilomavírus, 

além dos vírus da leucemia felina e da imunodeficiência felina, também pode 

favorecer o desenvolvimento do CCE (Ferreira et al., 2006; Hauck, 2013; Tozon et 

al., 2014). 

As lesões originam-se a partir de danos actínicos secundários à 

fotocarcinogênese, então progridem para carcinoma “in situ” e depois para o 

carcinoma invasivo (Thompson, 2007; Spugnini et al., 2009). Dificilmente causam 

metástases; estas ocorrem em estágios mais avançados principalmente nos 

linfonodos regionais e raramente em pulmão (Pinheiro, 2010; Rosolem et al., 2012). 

Contudo, o CCE apresenta caráter altamente invasivo, frequentemente progredindo 

para ulcerações e manifestando-se por feridas que não cicatrizam, além de causar 

dor (Spugnini et al., 2009; Cunha et al., 2014). Os CCEs felinos podem ser erosivos 

ou proliferativos. Os tipos proliferativos são massas papilares, que se assemelham a 

couve-flor e com superfície ulcerada. Os tipos erosivos aparecem como úlceras 

rasas, crostosas e hemorrágicas que com o tempo se tornam profundas (Pinheiro, 

2010). As lesões podem ser únicas ou múltiplas (Rosolem et al., 2012).  

 O diagnóstico é definido por biópsia e exame histopatológico (Murphy, 2013). 

As características histopatológicas do CCE cutâneo em felinos caracterizam-se por 

células individuais ou aglomerados de células aderentes. Os CCEs bem 

diferenciados apresentam células escamosas poligonais, em lóbulos ordenados e 

exibem várias áreas de queratinização, conhecidas como pérolas córneas. Nos 

CCEs moderadamente diferenciados há poucas células poligonais e mais de 50% de 

células displásicas ovais ou arredondadas. Os CCEs pouco diferenciados são 

formados por células arredondadas, altamente anaplásicas, com elevada relação 

núcleo:citoplasma, com focos de necrose e queratinização apenas em algumas 

células isoladas, processo conhecido como disqueratose. O pleomorfismo celular e 

nuclear é grande nos CCEs pouco diferenciados (Gross et al., 2007; Rosolem et al., 

2012). 
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Diversas modalidades de tratamento são descritas como cirurgia, criocirurgia, 

radioterapia, terapia fotodinâmica e quimioterapia intralesional (Melzer et al., 2006; 

Thompson, 2007; Murphy, 2013). A excisão cirúrgica radical, com margens livres 

resulta em taxa de resposta excelente, com bom controle tumoral local. Entretanto, 

nem sempre é possível alcançar margens cirúrgicas amplas devido à localização 

anatômica desses tumores (Cunha et al., 2014; Tozon et al., 2014). Diante disso, a 

eletroquimioterapia (EQT) vem sendo utilizada recentemente como terapia de 

eleição para a maioria dos CCEs cutâneos em felinos (Spugnini et al., 2012).   

A EQT é uma técnica que combina a administração de agentes 

antineoplásicos hidrofílicos pela via intravenosa e/ou intratumoral, com a aplicação 

de pulsos elétricos de alta voltagem, curta duração e formato de onda adequado, 

objetivando aumentar a captação dos quimioterápicos pelas células tumorais (Mali et 

al., 2013; Brunner, 2015), através da criação de poros hidrofílicos transitórios na 

membrana celular. Este processo é chamado de eletroporação, o qual potencializa a 

ação citotóxica dos quimioterápicos (Cemazar et al., 2008; Silveira et al., 2011; 

Brunner, 2015).  

A evolução tumoral depende do tempo do ciclo celular, do índice de 

proliferação celular e do índice apoptótico (Suzano, 2007; Cremasco, 2011; 

Cadrobbi, 2016). O número de células tumorais, o tamanho e o estágio tumorais são 

determinados pelo equilíbrio entre proliferação, diferenciação e morte celulares 

(Silva, 2010). Um dos mecanismos de resistência dos tumores aos tratamentos 

ocorre quando há falhas no estímulo à apoptose (Silva, 2010; Cadrobbi, 2016). 

Diante do exposto, foi hipotetizado no presente trabalho que a determinação, 

por meio de análises imuno-histoquímicas, das taxas de proliferação celular e de 

apoptose nos CCEs cutâneos dos felinos pode prever o comportamento tumoral, a 

evolução clínica e o grau de resposta à EQT. 

O objetivo deste estudo foi investigar as expressões imuno-histoquímicas de 

Ki-67, COX-2 e caspase-3 em amostras de CCEs cutâneos de felinos submetidos à 

EQT e correlacioná-las com os aspectos macroscópicos, histopatológicos e com a 

evolução clínica. Assim, determinar o potencial prognóstico para o CCE cutâneo de 

felinos e/ou o potencial como fatores preditivos para a resposta à EQT destas 
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variáveis. Visando, portanto, obter informações mais objetivas do comportamento 

biológico do tumor. 

 

Material e Métodos 

 

Seleção dos animais 

O presente estudo foi submetido e aprovado4 pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da 

UNESP/Jaboticabal. Os tutores que aderiram a esse projeto receberam orientações 

e um termo de consentimento informativo para assinatura de anuência. 

Foi realizado estudo prospectivo em uma população heterogênea inicial de 16 

gatos. Dados sobre idade, sexo, coloração da pelagem, localização e volume 

tumorais, tempo de evolução e tratamentos prévios foram obtidos. Os animais foram 

provenientes do atendimento do Serviço de Oncologia do Hospital Veterinário da 

UNESP, campus Jaboticabal, SP, Brasil e de clínicas particulares deste município e 

região, durante o período de 2017 a 2018. Intervenções cirúrgicas ou outras 

abordagens terapêuticas prévias foram permitidas para inclusão no estudo, assim 

como a presença de múltiplas lesões de CCE em um mesmo animal. 

À primeira consulta, o estadiamento tumoral parcial foi realizado por meio de 

exames laboratoriais (hemograma, ALT e creatinina); além disso, punção biópsia 

aspirativa dos linfonodos regionais foi realizada quando se observou alteração digna 

de nota durante o atendimento clínico. Realizaram-se exames complementares de 

imagem como radiografias torácicas (nas projeções lateral direita, lateral esquerda e 

ventrodorsal), para pesquisa de metástase pulmonar; e radiografias do crânio, 

quando necessárias para avaliar a extensão local tumoral. Uma vez que o potencial 

de metástase à distância do CCE cutâneo é baixo, não foi realizada ultrassonografia 

abdominal. O estadiamento tumoral (TNM – tumor, linfonodo, metástase) foi 

determinado de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

conforme apresentado na Tabela 1 (Owen, 1980).  

Ademais, foi realizada biopsia incisional das lesões com “punch” 

dermatológico de 4 mm de espessura, para confirmação do diagnóstico de CCE 

                                                           
4
 Protocolo nº 011224/17.  
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cutâneo. Para os 16 gatos incluídos no estudo, três foram censurados devido ao 

tamanho reduzido do fragmento coletado, com presença preponderante de infiltrado 

inflamatório, impossibilitando o diagnóstico conclusivo de CCE cutâneo. 

 

Tabela 1. Sistema de classificação TNM* da OMS para tumores de felinos de origem 
epidérmica (Owen, 1980). 

Estágio Característica 

T 

T0 
Tis 
T1 
T2 
T3 
T4 

 
Sem evidência de tumor 
Tumor “in situ” 
Tumor < 2 cm 
Tumor 2-5 cm ou mínima invasão 
Tumor > 5 cm ou com invasão do subcutâneo 
Tumor invadindo outras estruturas, tais como fáscia, músculo ou osso 

N 

N0 
N1 

Ausência de metástase em linfonodo 
Presença de metástase em linfonodo 

M 

M0 
M1 

Ausência de metástase à distância 
Presença de metástase à distância 

* Estadiamento tumoral parcial, visto que apenas nos linfonodos com alterações evidentes ao exame físico foi 
realizada biopsia aspirativa para citologia. Bem como a avaliação das metástases à distância não foi completa 
devido à ausência da avaliação ultrassonográfica abdominal. 
Adaptado de Spugnini et al. (2009) 

 

Antecedendo a aplicação dos pulsos elétricos, novas biopsias incisionais das 

lesões foram realizadas utilizando-se “punch” dermatológico de 4 mm. Neste 

momento, as características macroscópicas foram avaliadas e o volume tumoral foi 

determinado com auxílio de paquímetro. Para o cálculo do volume tumoral utilizou-

se o método de elipse rotacional – V (cm3): comprimento x altura x largura x π/6 

(Gass, 1985). A população foi dividida em 3 subgrupos de acordo com o tamanho 

tumoral (1: < 2 cm; 2: 2-3 cm; 3: > 3 cm). 

Na sequência, realizou-se o protocolo de EQT sob anestesia geral.  

As medicações pré-anestésicas utilizadas foram clorpromazina5 (0,5 mg/Kg, 

IM), metadona6 (0,2 mg/Kg, IM), a indução anestésica foi realizada com propofol7 (5 

mg/Kg, IV). Para manutenção da anestesia inalatória utilizou-se isoflurano8 na dose 

de 3% diluído em 100% de oxigênio. O quimioterápico empregado foi o sulfato de 

bleomicina9 na dose de 15 UI/m2 de superfície corpórea (Mir et al., 2006); aplicado 

                                                           
5
 Longactil®, Cristália Produtos Químicos e FarmacêuticosLtda, Itapira, SP. 

6
 Mytedom® - Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, Itapira, SP. 

7
 Provive® - Claris Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda, Barueri, SP. 

8
 Isoforine®, Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, Itapira, SP. 

9
 Bonar® - Fabricado por Lemery, S.A. Cidade do México – México. Importado e embalado por Biosintética 

Farmacêutica Ltda. – Aché. São Paulo, SP – Brasil. 
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pela via intravenosa, uma vez que é descrita como a via de eleição em lesões 

ulceradas (Silveira et al., 2010), e também por reduzir a contaminação ambiental. 

Os pulsos elétricos foram distribuídos em toda extensão tumoral cinco 

minutos após a aplicação da bleomicina, segundo recomendações do ESOPE 

“European Standard Operating Procedures of Electrochemotherapy” (Marty et al., 

2006). Para a eletroporação utilizou-se o aparelho eletroporador LC BK100®10, o 

qual é composto por eletrodo contendo seis agulhas de aço inoxidável, 

paralelamente dispostas e equidistantes em 0,7 cm entre si. Os pulsos elétricos 

possuíam tensão de 1000 (V/cm), em onda quadrada unipolar, com duração de 100 

(µs), totalizando oito ciclos, com frequência de repetição de 1 (Hz), portanto, cada 

pulso provoca uma contração muscular. Eles foram aplicados dentro de, no máximo, 

28 minutos, segundo recomendações de Mir et al. (2006). O bom contato entre os 

eletrodos e a pele foi assegurado por tricotomia e aplicação na área tratada de gel 

hidrossolúvel neutro11 condutor para exames de imagem. Os pulsos elétricos 

também foram aplicados na margem de 5 mm circundante ao tumor, no tecido 

aparentemente saudável, com presumível infiltração local. 

 

Avaliação microscópica 

Os fragmentos coletados foram mantidos em formaldeído 10% tamponado, 

por 24 horas. Na sequência, o material foi transferido para álcool 70%, 

posteriormente foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Veterinária da 

UNESP/FCAV e emblocado em parafina para realizar o processamento histológico. 

O processamento de rotina, consistiu em realizar cortes de 4 µm de 

espessura, e os fragmentos foram dispostos em lâminas de vidro para as reações 

histoquímicas e imuno-histoquímicas. 

A avaliação e classificação histopatológica, utilizando-se coloração de rotina 

Hematoxilina e Eosina (HE), foram realizadas por um patologista experiente do 

Laboratório de Patologia Veterinária da UNESP/FCAV. Na análise, em microscopia 

de luz, avaliaram-se as seguintes características microscópicas: presença de pérolas 

córneas, grau de pleomorfismo, grau e tipo de infiltrado inflamatório, que foram 

pontuadas em escores (1-discreto, 2-moderado, 3-intenso). O índice mitótico (IM) foi 
                                                           
10

 Eletroporador LC Modelo BK100® - Cromática Ltda. São Paulo, SP. 
11

 Ultragel ULTRA® - Multigel Indústria e Comércio Ltda. São Paulo, SP. 
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determinado pela contagem do número de figuras de mitose presentes em dez 

campos aleatórios de maior aumento (40x). Quanto à classificação histopatológica, 

os CCEs cutâneos foram classificados em: bem diferenciados, moderadamente 

diferenciados e pouco diferenciados, segundo proposto por Gross et al. (2007). 

Para as reações imuno-histoquímicas (IHQ), realizadas no Laboratório de 

Imuno-histoquímica Veterinária da UNESP/FCAV, os cortes de 4 µm foram 

estendidos em lâminas de vidro polarizadas silanizadas (adesivo de poly-L-lisina)12. 

Os cortes foram desparafinados em estufa a 67 °C “overnight”, posteriormente 

realizou-se diafanização em xilol e hidratação em diluições crescentes de álcoois 

para proceder as reações específicas com os anticorpos (Tabela 2). Utilizou-se o 

sistema de detecção de polímero Novolink13, conforme descrito pelo fabricante. Os 

anticorpos primários foram incubados durante 2 horas em câmara úmida, à 

temperatura ambiente. A contra-coloração foi realizada com a Hematoxilina de 

Harris. Para cada reação IHQ foram incluídos controles negativos e positivos (pele 

saudável).  

 

Tabela 2. Anticorpos, clones, empresas, diluições e recuperações antigênicas 
utilizados na realização das imuno-histoquímicas em amostras de CCE 
cutâneo de felinos, UNESP/FCAV, 2018. 

Anticorpo Clone Diluição Recuperação antigênica 

Anti-Ki-67
14

 
MIB-1 

(Monoclonal de 
camundongo) 

1:125 

Novocastra Epitope Retrieval Solutions®
15

 – 
pH 6 

Micro-ondas (3 ciclos de 4 min. na potência 
máxima) 

Anti-COX-2
16

 
CX-294 

(Monoclonal de 
camundongo) 

1:500 
Novocastra Epitope Retrieval Solutions®

15
 – 

pH 9 
Banho maria 95 °C, 30 min. 

Anti-caspase-3
17

 
31A1067 

(Monoclonal IgG1 
de camundongo) 

1:300 

Novocastra Epitope Retrieval Solutions®
15

 – 
pH 6 

Micro-ondas (3 ciclos de 4 min. na potência 
máxima) 

CCE: carcinoma de células escamosas 
UNESP/FCAV: Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

 
 

Para avaliação das imunomarcações, as amostras foram analisadas 

inicialmente em menor aumento ao microscópio de luz (10x) a fim de obter 

                                                           
12

 StarFrost® – Knitell Glaser. 
13

 Novolink Polymer Detection Systems®: Leica Biosystems New Castle Ltda. - United Kingdom. 
14

 Dako, Agilent Pathology Solution – Agilent Technologies Ltda. - USA 
15

 Novocastra Epitope Retrieval Solutions®: Leica Biosystems New Castle Ltda. - United Kingdom. 
16

 Dako, Agilent Pathology Solution – Agilent Technologies Ltda. - USA 
17

 Santa Cruz Biotechnology, Inc. - USA 
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visibilização panorâmica da distribuição das marcações em toda extensão do corte. 

As áreas exibindo marcação foram então analisadas em maior aumento (40x) para 

definir a localização da marcação nas células neoplásicas (nuclear ou 

citoplasmática), bem como para excluir as marcações nos tecidos estromais e 

infiltrados inflamatórios. Para a proteína Ki-67, as células positivas foram 

identificadas por coloração nuclear marrom; para COX-2 e caspase-3, por coloração 

marrom citoplasmática, com diferentes intensidades. 

A positividade para Ki-67 foi expressa como o número médio de células 

imunopositivas por 100 células totais, avaliadas em cinco campos de maior aumento 

(40x), selecionados pelo método “hot-spot”, totalizando 500 células, como descrito 

por Vascellari et al. (2012). Foram atribuídos escores [0 (<5%), 1 (5-25%), 2 (26-

50%), 3 (51-75%), 4 (>75%)], de acordo com De Nardi (2007). 

Para a COX-2 e caspase-3 foi atribuída uma pontuação considerando a 

porcentagem de distribuição e a intensidade de coloração das células 

imunopositivas, avaliadas em cinco campos de maior aumento (40x), também 

selecionados pelo método “hot-spot”. Os escores, quanto à distribuição, foram 0 

(0%), 1 (<30%), 2 (30-60%) e 3 (>61%); referentes à intensidade de coloração, 

distribuíram-se em 0 (sem coloração), 1 (coloração fraca), 2 (coloração moderada), 3 

(coloração forte). Por fim, o índice de positividade para COX-2 e caspase-3 foi 

calculado por meio da multiplicação do escore de distribuição pelo escore de 

intensidade, obtendo o escore final (0–9), segundo metodologia descrita por 

Vascellari et al. (2012).   

Para determinação da porcentagem de distribuição das células 

imunomarcadas para COX-2 e caspase-3 foi utilizado microscópio18 acoplado a uma 

câmera digital19 que emite imagens para o programa computacional20 de captação. A 

porcentagem foi obtida pelo programa ImageJ (versão 1.50b, Java 1.8.0_60), o qual 

determina a proporção de pixels positivamente corados em relação à quantidade 

total de pixels da imagem (Apêndice A). 

 

                                                           
18

 Olympus BX50 – Olympus Optical Co., Ltd. Model U-MDO10B 
19

 Olympus DP73 
20

 CellSens Standard.Ink, Olympus, versão XV Image Processing. 
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Avaliação da resposta à eletroquimioterapia 

A avaliação dos efeitos da EQT no tumor foi realizada três semanas (D21) 

após o procedimento da EQT, de acordo com o “Response Evaluation Criteria in 

Solid Tumors” (RECIST) (Nguyen et al., 2013). A remissão completa (RC) foi 

definida como o desaparecimento completo da lesão, com reepitelização total; 

remissão parcial (RP) quando detectada pelo menos 30% de redução do volume 

tumoral; doença estável quando observada menos de 30% de redução ou até 20% 

de aumento do volume tumoral; ou doença progressiva, em caso de aparecimento 

de novas lesões ou aumento de pelo menos 20% do volume tumoral. Considerou-se, 

portanto, como nenhuma resposta (NR) quando doença estável ou progressiva 

ocorreram. A resposta foi determinada por meio da avaliação visual de três 

observadores e não pela realização de nova biopsia. 

 

Análise estatística 

O coeficiente de correlação de Spearman, um teste não-paramétrico, foi 

utilizado para definir a intensidade da correlação entre as variáveis estudadas: 

imunomarcações Ki-67, COX-2, caspase-3; grau histopatológico; tamanho tumoral; 

grau de pleomorfismo celular; grau do infiltrado inflamatório; índice mitótico; 

estadiamento OMS e tipo de resposta à EQT. Nos testes não-paramétricos os dados 

originais são substituídos por seus respectivos postos, ou seja, os dados são 

classificados em escalas ordinais, em ordem crescente ou decrescente. A correlação 

de Spearman (Figura 10) fornece uma medida da associação entre duas variáveis, 

sendo expressa pelo coeficiente ρ (rho), apresentando os limites -1 (maior 

correlação negativa, representada na matriz pela cor vermelho escuro) e +1 (maior 

correlação positiva, representada na matriz pela cor azul escuro). Se ρ = 0, as duas 

variáveis não estão associadas (Petrie; Watson, 2013). Na matriz de correlação de 

Spearman o formato em elipse significa maior intensidade de correlação, com a 

elipse direcionada para a direita indicando correlação positiva e para a esquerda, 

correlação negativa. Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando-se o 

programa de software R® (versão 3.4.0, 2017), com nível de significância de 95% (p 

< 0,05). 
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Resultados 

 

A população do estudo consistiu em 13 gatos, sendo 12 domésticos de pelo 

curto (92,3%) e um da raça Persa (7,7%). Oito eram machos e cinco eram fêmeas. A 

idade mediana no momento do tratamento foi de 10 anos (variação de 4 a 16 anos). 

Quanto à pelagem, os gatos possuíam pelagem branca (5/13), mista (branca e 

amarela ou branca e preta 7/13) e amarela (1/13). O tempo de evolução dos tumores 

variou entre um mês a três anos. Dez gatos tiveram uma lesão, um apresentou duas 

lesões e outros dois apresentaram três lesões, totalizando 18 lesões. Seis lesões 

localizaram-se no plano nasal (33,3%), sete na região periocular ou nas pálpebras 

(38,9%), dois nas pinas das orelhas (11,1%), dois na região temporal (11,1%) e um 

no conduto auditivo externo (5,6%). Alguns animais haviam sido submetidos a outras 

terapias prévias, dentre elas: antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório, criocirurgia e 

conchectomia.  

Dentre as alterações laboratoriais foram encontradas: leucocitose neutrofílica 

(4/13), trombocitopenia (3/13) e aumento da ALT (2/13). Além disso, foi observado 

aumento do linfonodo submandibular direito (1/13), no qual foi diagnosticada 

metástase por meio da citologia. Não foram observadas alterações nas radiografias 

de tórax e/ou crânio, evidenciando ausência de metástases à distância. 

 O volume mediano das 18 lesões foi de 1,15 cm3 (variando de 0,06 a 9,42 

cm3). Quanto ao tipo macroscópico, observaram-se lesões proliferativas (2/13) e 

erosivas (11/13). De acordo com a classificação TNM da OMS, cinco gatos foram 

classificados no estádio T1N0M0 (38,4%), seis gatos T2N0M0 (46,2%), um gato 

T4N0M0 (7,7%) e um gato T4N1M0 (7,7%). As características clínicas dos animais 

incluídos neste estudo estão apresentadas na Tabela 3. 

 As características microscópicas dos CCEs avaliados estão dispostas na 

Tabela 4. Destes tumores, 46,2% eram bem diferenciados (n=6), 15,4% 

moderadamente diferenciados (n=2) e 38,4% pouco diferenciados (n=5). As pérolas 

córneas estavam presentes em 61,5% das amostras (n=8), com ausência em 38,5% 

(n=5). O infiltrado inflamatório foi predominantemente intenso (61,5%), seguido por 

infiltrado moderado (23,1%) e infiltrado discreto (15,4%). 9/13 apresentaram 

infiltrado neutrofílico, 3/13 infiltrado crônico-ativo (presença preponderante de 
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mononucleares, porém com infiltração de neutrófilos) e 1/13 infiltrado 

linfoplasmocítico. Quanto ao pleomorfismo celular, 6/13 amostras apresentaram 

pleomorfismo discreto, 4/13 pleomorfismo moderado e 3/13, pleomorfismo intenso. A 

mediana do índice mitótico foi de 7 figuras de mitose em 10 campos de maior 

aumento (40x), variando de 2 a 36 figuras mitóticas. Em três amostras foi 

identificada a presença de disqueratose nas células neoplásicas. A Figura 1 

evidencia as características microscópicas descritas acima. 

 
Tabela 3. Características clínicas gerais dos felinos diagnosticados com CCE 

cutâneo, UNESP/FCAV, 2018. 
Amostra Raça Sexo Idade Pelagem Evolução Localização Tipo Estadiamento 

1 SRD M 8 anos 
Branca e 
amarela 

1 ano e 3 
meses 

Plano nasal e 
orelha E 

Erosivo T2N0M0 

2 SRD M 
10 

anos 
Branca e 

preta 
1 ano 

Periocular e 
globo ocular E 

Proliferativo T4N0M0 

3 SRD M 
11 

anos 
Branca e 
amarela 

1 ano 
Pálpebras E e D 

e plano nasal 
Erosivo T2N0M0 

4 SRD F 
10 

anos 
Branca e 
amarela 

2 anos 

Plano nasal com 
acometimento 

da cavidade oral 
e palato direito 

Erosivo T4N1M0 

5 SRD F 4 anos Branca 3 anos 
Canto lateral do 

olho E 
Erosivo T1N0M0 

6 SRD M 9 anos Branca 6 meses 
Pálpebra inferior 

E 
Erosivo T1N0M0 

7 SRD F 
15 

anos 
Branca 6 meses Região temporal Erosivo T2N0M0 

8 SRD M 8 anos 
Branca e 
amarela 

6 meses Plano nasal Erosivo T1N0M0 

9 SRD F 8 anos Branca 1 mês Pina direita Erosivo T1N0M0 

10 SRD M 
14 

anos 
Branca 1 ano Plano nasal Proliferativo T2N0M0 

11 SRD M 7 anos 
Branca e 

preta 
2 meses 

Conduto auditivo 
externo direito 

Erosivo T1N0M0 

12 SRD M 
12 

anos 
Branca e 
amarela 

1 ano 
Pálpebras 

inferiores D e E 
e plano nasal 

Erosivo T2N0M0 

13 
Pers

a 
F 

16 
anos 

Amarela 6 meses 
Região temporal 

E 
Erosivo T2N0M0 

SRD: sem raça definida; M: macho; F: fêmea; E: esquerdo; D: direito. 
CCE: carcinoma de células escamosas 
UNESP/FCAV: Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
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Tabela 4. Características histopatológicas dos CCEs cutâneos dos felinos incluídos 
no estudo, com escores do infiltrado inflamatório e pleomorfismo celular, 
UNESP/FCAV, 2018. 

Amostras 
Pérolas 
córneas 

Infiltrado 
inflamatório 

Pleomorfismo 
Índice 

mitótico 
Grau histopatológico 

1 Presentes 3 (neutrófilos) 1 5 Bem diferenciado 

2 
Presentes, com 

centro 
necrótico 

3 (crônico-ativo) 2 
7 (mitoses 
atípicas) 

Moderadamente diferenciado 

3 Presentes 1 (neutrófilos) 1 3 Bem diferenciado 

4 Ausentes 3 (crônico-ativo) 2 
36 

(mitoses 
atípicas) 

Pouco diferenciado (áreas 
extensas de necrose) 

5 Ausentes 2 (neutrófilos) 2 2 Pouco diferenciado 

6 Presentes 3 (neutrófilos) 1 6 Bem diferenciado 

7 Presentes 2 (neutrófilos) 1 9 Bem diferenciado 

8 Presentes 3 (crônico-ativo) 2 6 Bem diferenciado 

9 
Ausentes 

(presença de 
disqueratose) 

1 (linfócitos e 
plasmócitos) 

3 25 Pouco diferenciado 

10 
Ausentes 

(presença de 
disqueratose) 

3 (neutrófilos) 3 
12 

(mitoses 
atípicas) 

Pouco diferenciado (células 
binucleadas) 

11 Presentes 2 (neutrófilos) 1 7 Bem diferenciado 

12 
Ausentes 

(presença de 
disqueratose) 

3 (predomínio de 
neutrófilos) 

3 27 
Pouco diferenciado (áreas 

discretas de necrose) 

13 
Presentes 
(poucas) 

3 (neutrófilos) 1 5 Moderadamente diferenciado 

Escores: 1 – discreto, 2 – moderado, 3 – intenso; CEC: carcinoma de células escamosas; UNESP/FCAV: 
Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. 
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Figura 1. Fotomicrografias dos exames histopatológicos das amostras de CCE 

cutâneo dos felinos analisadas por meio das reações histoquímicas de HE. 
A: amostra 01 – CCE bem diferenciado, com presença de pérolas córneas 
(asterisco) e infiltrado inflamatório intenso predominantemente neutrofílico 
(seta) (aumento 10x); B: amostra 04 – CCE pouco diferenciado, 
evidenciando a presença de 5 figuras de mitose atípicas no campo (setas) 
(aumento 40x); C: amostra 06 – CCE bem diferenciado, observar a invasão 
de um ninho de células neoplásicas na derme (seta), além da presença de 
pérolas córneas (asteriscos) (aumento 10x); D: amostra 09 – CCE pouco 
diferenciado, observar o intenso pleomorfismo celular (setas) (aumento 
40x); E: amostra 10 – CCE pouco diferenciado, com intenso pleomorfismo 
celular, bem como a presença de disqueratoses (setas) (aumento 20x); F: 
amostra 10 – CCE pouco diferenciado, observar a presença de células 
binucleadas (setas) (aumento 40x). UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 
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A imunorreatividade do Ki-67 mostrou mediana da porcentagem de marcação 

de 43,2%, variando de 0% a 60,2%. As porcentagens de distribuição das amostras 

de CCE em relação aos escores do Ki-67 estão representadas na Figura 2. O 

padrão de imunorreatividade Ki-67 dos queratinócitos neoplásicos foi nuclear, com 

células apresentando marcação apenas dos nucléolos, bem como diferentes 

intensidades de marcação (Figura 3). A epiderme normal mostrou marcação dos 

queratinócitos da camada basal. 

 

 
Figura 2. Porcentagem de distribuição das amostras de CCE cutâneo dos felinos 

incluídos no estudo em relação aos escores de marcação do anticorpo anti-
Ki-67. UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 
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Figura 3. Fotomicrografia da imunomarcação Ki-67 de um CCE pouco diferenciado 

da amostra 10, com porcentagem de marcação de 57,2%/escore 3. Notar a 
variação de intensidade de marcação nas diferentes células neoplásicas, 
bem como a marcação isolada dos nucléolos – setas (aumento 40x). 
UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 

 

A mediana da porcentagem de distribuição da marcação para COX-2 foi 

9,01%, variando de 0% a 52,65%. A maioria das amostras (46,1%) apresentou 

escore 3 de imunoexpressão para COX-2 (Figura 4).  

 
Figura 4. Porcentagem de distribuição das amostras de CCE cutâneo dos felinos 

incluídos no estudo em relação aos escores de marcação do anticorpo anti-
COX-2. UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 
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A epiderme normal não demonstrou marcação para a COX-2. A 

imunomarcação da COX-2 foi citoplasmática, com intensidade de marcação 

heterogênea, bem como apresentação em padrão granular, além da localização 

predominante na zona perinuclear (Figura 5). Observou-se em determinadas 

amostras células neoplásicas predominantemente marcadas abaixo das áreas de 

erosão ou ulceração superficial (Figura 6). 

 

 
 
Figura 5. Fotomicrografia da imunomarcação da COX-2 de CCE cutâneo de felinos. 

A: CCE pouco diferenciado da amostra 09, com escore de marcação 3, 
observar a predominância de marcação perinuclear – setas (aumento 40x); 
B: CCE pouco diferenciado do animal 10, com escore de marcação 3, 
observar a marcação granular citoplasmática – asteriscos (aumento 40x). 
UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 



37 
 

 

 
Figura 6. Fotomicrografia da imunomarcação da COX-2 do CCE cutâneo pouco 

diferenciado da amostra 4, evidenciando a imunoexpressão por 
queratinócitos neoplásicos principalmente na superfície erodida do tumor - 
asteriscos. Atentar para o intenso infiltrado inflamatório crônico-ativo – seta 
(aumento 40x). UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 

 

A mediana da porcentagem de distribuição da marcação para caspase-3 foi 

de 54,03%, variando de 0% a 62,87%. As porcentagens de distribuição das 

amostras de CCE cutâneo dos felinos em relação aos escores de imunomarcação 

da caspase-3 estão representadas na Figura 7. A imunomarcação para a caspase-3 

foi citoplasmática, com diferentes intensidades entre as amostras, além do padrão 

granular em determinados queratinócitos (Figura 8). A epiderme normal não 

demonstrou marcação anti-caspase-3. Na Tabela 5 são apresentadas as 

imunoexpressões avaliadas neste estudo. 
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Figura 7. Porcentagem de distribuição das amostras de CCE cutâneo dos felinos 

incluídos no estudo em relação aos escores de marcação do anticorpo anti-
caspase-3. UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 
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Figura 8. Fotomicrografias das imunomarcações da caspase-3 de CCE cutâneo dos 

felinos (aumento 40x). A: CCE pouco diferenciado da amostra 10, com 
porcentagem de distribuição de 33,3% e escore 2 de marcação para 
caspase-3, observar a intensidade fraca de marcação; B: CCE pouco 
diferenciado da amostra 09, com porcentagem de distribuição de 60,8% e 
escore 6, observar a intensidade moderada de marcação anti-caspase-3; 
C: CCE pouco diferenciado da amostra 4, com porcentagem de distribuição 
de 62,87% e escore 9, observar a intensidade forte para a imunomarcação. 
UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 2018. 
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Dez das 13 amostras incluídas nas avaliações responderam à EQT quando 

avaliadas no 21º dia após a terapia, demonstrando 76,9% de taxa de resposta 

global. Oito amostras (61,5%) demonstraram aparente remissão completa e duas 

amostras (15,4%) resposta parcial. Três amostras (23,1%) não apresentaram 

resposta à EQT, com duas dessas apresentando doença estável e uma amostra 

com doença progressiva (Tabela 5).  

 
Tabela 5. Imunoexpressões de Ki-67, COX-2 e caspase-3, volumes tumorais no D0 

e D21 e tipo de resposta à EQT dos CCEs cutâneos dos felinos incluídos 
no estudo, UNESP/FCAV, 2018. 

Amostra 
Escore 
Ki-67 

Escore 
COX-2 

Escore 
caspase-3 

Volume (D0) Volume (D21) Resposta  

1 2 3 2 
Orelha: 1,64 
Nasal: 0,11 

Orelha: 0,52 
Nasal: L.A. 

Orelha: RP 
Nasal: RC 

2 2 4 6 9,42 5,23 RP 

3 1 1 6 
Focinho: 1,96 
Olho D: 1,49 
Olho E: 2,05 

L.A. RC 

4 2 6 9 3,45 2,62 DE 

5 1 2 0 0,94 0,042 RP 

6 0 3 4 0,89 L.A. RC 

7 1 2 4 2,2 L.A. RC 

8 2 3 4 0,06 L.A. RC 

9 2 3 6 0,64 L.A. RC 

10 3 3 2 0,31 0,27 DE 

11 3 3 6 0,52 L.A. RC 

12 3 0 4 
Nasal: 0,42 
Olho E: 1,36 
Olho D: 0,19 

L.A. RC 

13 2 1 6 2,07 3,45 DP 

RC: remissão completa, RP: remissão parcial, DE: doença estável, DP: doença progressiva, L.A.: Lesão ausente. 
Os volumes tumorais estão expressos em cm

3
. EQT: eletroquimioterapia; D0: antes da EQT; D21: 21 dias após a 

EQT; UNESP/FCAV: Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

 

Em três amostras que apresentaram resposta parcial ou nenhuma resposta 

ocorreu progressão subsequente da lesão, sendo necessárias outras abordagens 

terapêuticas ou repetição da sessão de EQT. Quatro amostras (30,8%) foram a óbito 

devido à progressão da neoplasia e nove amostras (69,2%) ainda estavam vivas até 

o momento do estudo, com diferentes tempos de sobrevida. Das amostras que 

foram a óbito (01, 02, 04 e 06), duas delas (01 e 06) haviam apresentado aparente 

remissão completa no 21º dia, porém posteriormente apresentaram recidiva e óbito 

por progressão neoplásica. A amostra 02 apresentou remissão parcial no 21º dia, 

com posterior realização de cirurgia, porém depois ocorreu o óbito devido à 
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progressão tumoral. A amostra 04 apresentou doença estável no 21º dia e também 

evoluiu com óbito por progressão do CCE, este felino apresentava metástase em 

linfonodo regional. Na Figura 9 são apresentados os dados dos felinos avaliados 

neste estudo e suas respectivas respostas. 

 

 

Figura 9. Imagens fotográficas de CCE cutâneo, antes da realização da EQT (D0) e 
21 dias após a EQT (D21). A.1: lesão da amostra 08 com volume de 0,06 
cm3 no D0; A.2: mesma amostra em remissão completa no D21. B.1: lesão 
da amostra 10 medindo 0,31 cm3 de volume no D0; B.2: mesma amostra 
com lesão medindo 0,27 cm3 no D21, que representa redução de 12,9% e 
configura doença estável. C.1: lesões da amostra 12 no D0, medindo 0,42 
cm3 no plano nasal, 1,36 cm3 na pálpebra esquerda e 0,19 cm3 na pálpebra 
direita; C.2: mesma amostra no D21 apresentando remissão completa das 
lesões. D.1: lesão da amostra 13 no D0, medindo 2,07 cm3; D.2: mesma 
amostra no D21, com lesão medindo 3,45 cm3, que representa aumento de 
66,6% e configura doença progressiva. 

 

Dentre os efeitos adversos à EQT destacaram-se alterações locais agudas, 

como eritema e edema, que foram resolvidos em, aproximadamente, uma semana. 

Na maioria das amostras, a necrose tumoral e formação de crostas no local foram 

observadas no período de duas semanas pós-tratamento, tendo sido bem tolerados 

pelos pacientes. 

 A matriz da correlação de Spearman para as variáveis estudadas (Figura 10) 

ilustra a intensidade da associação entre as variáveis. Houve correlação moderada 
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positiva, porém sem significância estatística, entre o grau histopatológico e o IM 

(ρ=0,47; p= 0,11). Observou-se correlação positiva significativa entre o grau 

histopatológico e o grau de pleomorfismo (ρ=0,81, p<0,01). Houve correlação 

negativa significativa entre o grau histopatológico e a resposta à EQT (ρ= - 0,6; 

p=0,03). Ocorreu correlação positiva significativa entre o tamanho e o estadiamento 

tumoral (ρ=0,92; p<0,01). Houve correlação moderada negativa, mas sem 

significância, entre o tamanho tumoral e a resposta à EQT (ρ= - 0,50; p=0,09). 

 

 
Figura 10. Matriz da correlação de Spearman para as variáveis estudadas, 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da 
UNESP/Jaboticabal, 2018. 

  

 Observou-se correlação moderada positiva significativa entre o pleomorfismo 

e o IM (ρ=0,57; p=0,04). Não se observou correlação significativa entre o 
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pleomorfismo e a resposta à EQT (ρ= - 0,25; p=0,40), porém com tendência para 

correlação negativa. Houve correlação moderada positiva significativa entre o grau 

do infiltrado inflamatório e o estadiamento tumoral (ρ=0,55; p=0,048). Entre o grau 

do infiltrado inflamatório e o tipo de resposta à EQT observou-se uma correlação 

moderada negativa, porém não significativa (ρ= - 0,50; p=0,078). Observou-se 

correlação moderada negativa, não significativa, entre o estadiamento tumoral e o 

tipo de resposta à EQT (ρ= - 0,50, p=0,08). 

Não houve correlação significativa entre a imunoexpressão do Ki-67 e COX-2 

(ρ=0,12; p=0,69). Assim como entre Ki-67 e caspase-3 (ρ=0,10; p=0,74); Ki-67 e o 

tamanho tumoral (ρ=0,05; p=0,87); Ki-67 e o estadiamento tumoral (ρ=0,16; p=0,59). 

Observou-se correlação moderada positiva entre Ki-67 e o grau histopatológico, 

porém sem significância estatística (ρ=0,36; p=0,23), assim como entre Ki-67 e o 

grau de pleomorfismo (ρ=0,48; p=0,09), Ki-67 e o IM (ρ=0,52; p=0,07). Não houve 

correlação significativa entre Ki-67 e o tipo de resposta à EQT (ρ= - 0,18; p=0,54), 

porém com tendência para correlação negativa. 

 Não houve correlações significativas entre COX-2 e o grau histopatológico 

(ρ=0,036; p=0,9), COX-2 e o tamanho tumoral (ρ=0,001; p=0,10), COX-2 e o grau de 

pleomorfismo celular (ρ=0,15; p=0,62), COX-2 e o grau do infiltrado inflamatório 

(ρ=0,19; p=0,54), COX-2 e o estadiamento tumoral (ρ=0,16; p=0,60). Observou-se 

correlação moderada positiva entre COX-2 e caspase-3, porém não significativa 

(ρ=0,26; p=0,39), assim como entre COX-2 e IM (ρ=0,34; p=0,26). Não houve 

correlação significativa entre COX-2 e o tipo de resposta à EQT (ρ= - 0,23; p=0,44), 

porém houve tendência para correlação negativa entre estas variáveis. 

 Por fim, observou-se que não houve correlação significativa entre caspase-3 e 

o grau histopatológico (ρ=0,009; p=0,97). Houve correlações moderadas positivas, 

não significativas, entre caspase-3 e o tamanho tumoral (ρ=0,34; p=0,26), caspase-3 

e o IM (ρ=0,33; p=0,27), caspase-3 e o estadiamento tumoral (ρ=0,34; p=0,26). Não 

houve correlação entre caspase-3 e a resposta à EQT (ρ= - 0,12; p=0,69), mas com 

tendência para correlação negativa. 

 Na Tabela 6 são apresentadas as medianas das imunoexpressões de Ki-67, 

COX-2 e caspase-3 em relação ao grau histopatológico dos CCEs cutâneos em 

felinos. Observou-se que não há diferença estatística entre essas e, portanto, não há 
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tendência para aumento ou diminuição das imunoexpressões conforme a 

indiferenciação tumoral. 

 

Tabela 6. Relação entre a mediana das imunomarcações para Ki-67, COX-2 e 
caspase-3 com o grau histopatológico dos CCEs cutâneos dos felinos 
avaliados, UNESP/FCAV, 2018. 

Grau histopatológico Ki-67 COX-2 Caspase-3 

Bem diferenciado 1,5 3 4 

Moderadamente diferenciado 2 2,5 6 

Pouco diferenciado 2 3 4 

 

Discussão 

 

 De maneira semelhante ao relatado por Thompson (2007) e Rosolem et al. 

(2012), os CCEs cutâneos nos felinos neste estudo, apresentaram-se como lesões 

erosivas ou proliferativas, prevaleceram em animais mais velhos, localizando-se em 

áreas glabras e claras, mesmo nos felinos de pelagem mista, nos quais as lesões 

encontraram-se nas regiões despigmentadas. Não foi observada predisposição 

sexual. Mostraram-se com baixa capacidade metastática, ocorrendo em estágios 

mais avançados no linfonodo regional. As características histopatológicas do CCE 

cutâneo nos felinos deste estudo estão de acordo com Gross et al. (2007) e 

Rosolem et al. (2012).  

 A avaliação das características clínico-patológicas e da expressão imuno-

histoquímica de Ki-67, COX-2 e caspase-3 do CCE cutâneo em felinos deste estudo 

mostrou-se importante para elucidar aspectos quanto ao comportamento biológico e 

clínico tumoral. Estudos semelhantes foram realizados por De Nardi (2007) e Zuccari 

et al. (2008) em neoplasias mamárias de cadelas; Silva (2010) em neoplasias 

mamárias de gatas; Calderón (2008) e Vascellari et al. (2012) em mastocitomas 

cutâneos caninos;  e Melzer et al. (2006) em CCE cutâneos de gatos. 

O índice mitótico é um método simples e rápido para determinar a proporção 

de células em proliferação e tem sido usado extensivamente nos estudos 

oncológicos humanos (Yoshikawa et al., 2012). Neste estudo não foi observada 

correlação entre o IM e a resposta à EQT. Entretanto, Suzuki et al. (2009) avaliaram 
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o impacto prognóstico do IM em pacientes com carcinoma de células escamosas no 

colo do útero de humanos tratados com terapia com feixes de íons de carbono. Eles 

observaram que o IM foi um poderoso fator prognóstico nestes pacientes, visto que 

evidenciaram que altos índices mitóticos são preditivos para menor tempo de 

sobrevida e menor resposta ao tratamento.  

Neste trabalho observou-se variação na intensidade de marcação positiva 

nuclear para Ki-67 entre distintos queratinócitos neoplásicos de uma mesma 

amostra, que também foi observada por Silva (2010) e Zuccari et al. (2008). Tal 

marcação está relacionada com a fase do ciclo celular em que a célula se encontra, 

visto que na fase G1 a proteína localiza-se no nucléolo, com posterior distribuição 

em todo núcleo, aumentando sua intensidade nas fases S e G2, atingindo ápice na 

fase M (Silva, 2010). 

De acordo com Silva (2010), existem evidências que a imunoexpressão do Ki-

67 tem uma boa correlação com outros marcadores de proliferação celular. Neste 

estudo, observou-se uma correlação positiva entre Ki-67 e IM, o que significa que 

quanto maior o Ki-67, maior o IM, o que é previsível já que o Ki-67 está expresso na 

fase M do ciclo celular. Entretanto, não foi observada correlação entre Ki-67 e COX-

2, bem como entre Ki-67 e caspase-3.  

A avaliação do índice proliferativo por meio da expressão de Ki-67 é preditiva 

para o comportamento de várias neoplasias caninas e humanas (Zuccari et al., 

2004; De Nardi, 2007). No presente trabalho, 77% dos tumores apresentaram 

porcentagem relativamente alta de positividade para Ki-67, sendo 38% a 60,2% de 

células imunopositivas. Isso evidencia o padrão de crescimento acelerado dos CCEs 

cutâneos. Porém, não houve correlação significativa entre o escore de 

imunoexpressão Ki-67 e o grau histopatológico ou estadiamento tumoral. Estes 

achados foram idênticos aos de Melzer et al. (2006), que estudaram a reatividade de 

Ki-67 no CCE nasal e periocular de gatos tratados com radioterapia por feixe de 

elétrons. Assim, o Ki-67 em gatos pode não necessariamente ser um fator 

prognóstico negativo, embora seja relacionado a pior prognóstico nos tumores 

mamários caninos (Peña et al., 1998), no CCE de humanos (Liu et al., 2003) e em 

mastocitomas cutâneos em cães (Maglennon et al., 2008). 
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A avaliação do escore de proliferação antes da terapia pode ser útil na 

decisão do protocolo de tratamento adequado (Melzer et al., 2006). A 

imunopositividade para Ki-67 pode ser utilizada como um fator preditivo para a 

susceptibilidade tumoral a determinado tratamento. Melzer et al. (2006) encontraram 

correlação positiva entre Ki-67 e a resposta à radioterapia por feixe de elétrons. 

Gatos com menos células positivas para Ki-67 apresentaram menor tempo médio de 

sobrevida livre de doença em relação aos gatos com maior reatividade para Ki-67. 

Resultados semelhantes foram observados por Raybaud-Diogène et al. (1997) em 

pacientes humanos com CCE de cabeça e pescoço tratados com radioterapia. 

Evidenciando, portanto, que os CCEs com maior atividade proliferativa respondem 

melhor à radioterapia. A atividade proliferativa por meio do Ki-67 pode também ser 

associada à susceptibilidade tumoral à quimioterapia, visto que a maioria dos 

quimioterápicos atua em células que estão em divisão. Assim, neoplasias com alto 

índice proliferativo são mais susceptíveis a estes fármacos (De Nardi, 2007).  

Entretanto, neste estudo, não foi observada correlação entre o índice Ki-67 e 

o tipo de resposta à EQT. Tal achado pode ser justificado pelo fato do mecanismo 

de ação da EQT não estar correlacionado com a presença de células em divisão, 

visto que todas as células sobre o campo de eletroporação, independente da taxa de 

proliferação celular, sofrerão a ação da EQT. Entretanto, CCEs com alta expressão 

de Ki-67 têm maior probabilidade de recorrência tumoral (Yoshikawa et al., 2012). 

 Os CCEs cutâneos dos felinos deste estudo apresentaram importante 

marcação para COX-2, que é induzida por uma variedade de estímulos, como sinais 

inflamatórios, mitógenos e carcinógenos, dentre eles destaca-se a luz ultravioleta 

(UV). É considerada como um dos eventos precoces na carcinogênese da pele 

induzida pela luz UV (De Nardi, 2007; Rundhaug et al., 2007; Bardagí et al., 2012). A 

superexpressão da COX-2 está relacionada com o desenvolvimento tumoral, devido 

a suas propriedades de iniciação, promoção e progressão tumoral. A COX-2 

potencializa os danos ao DNA por radicais livres, inibe a apoptose, rompe as 

barreiras teciduais, diminui a adesão celular, aumenta a capacidade metastática, 

promove a angiogênese, modula a inflamação e diminui a resposta antitumoral 

(Nijsten et al., 2004; Calderón, 2008; Bardagí et al., 2012; Vascellari et al., 2012). A 

superexpressão de COX-2 foi observada em vários cânceres epiteliais, tais como o 
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CCE e seus precursores, como a queratose actínica e o CCE “in situ” e nas 

dermatoses inflamatórias (Nijsten et al., 2004; Bardagí et al., 2012).  

As imunoexpressões para COX-2 neste estudo foram idênticas às observadas 

por Bardagí et al. (2012), caracterizando-se por marcação citoplasmática, 

principalmente na zona perinuclear, com diferentes intensidades, além de exibir 

padrão granular, bem como células imunopositivas nas áreas de erosão ou 

ulceração superficial. 

Neste trabalho não foi observada associação significativa entre a 

imunoexpressão de COX-2 e o grau histopatológico do CCE, nem com o 

estadiamento tumoral. Resultados semelhantes foram encontrados por Calderón 

(2008) e Vascellari et al. (2012) nos mastocitomas cutâneos caninos. Ou seja, não 

há tendência para o aumento da expressão de COX-2 conforme a indiferenciação 

tumoral. Entretanto, De Nardi (2007) observou que as neoplasias mamárias 

benignas em cadelas expressaram menos COX-2 em relação às neoplasias 

malignas. Nos humanos, a COX-2 é considerada fator prognóstico nos carcinomas 

gástricos (Shi et al., 2003) e nos carcinomas pulmonares (Khuri et al., 2001). 

 Bardagí et al. (2012) observaram relação entre a expressão de COX-2 e a 

presença de células inflamatórias. Kanda et al. (2005) demonstraram que 

mediadores inflamatórios como IL-17 e TNF-α aumentaram a expressão de 

prostaglandina E2 pelos queratinóticos, devido ao aumento da expressão de COX-2. 

Não está completamente elucidado se a presença de células inflamatórias estimula 

a expressão de COX-2 pelos queratinócitos neoplásicos ou se é a sua expressão 

pelo tumor que induz a infiltração por células inflamatórias (Bardagí et al., 2012). 

Neste estudo não foi observada correlação significativa entre a imunoexpressão de 

COX-2 e o grau do infiltrado inflamatório, entretanto os maiores escores de 

expressão da COX-2 estavam associados ao maior grau do infiltrado inflamatório. 

Também não foi observada correlação significativa entre a expressão de COX-2 e a 

resposta à EQT. 

 Dentre os mecanismos da COX-2 na progressão tumoral, destaca-se a 

inibição da apoptose, principalmente por indução da principal proteína anti-

apoptótica, Bcl-2, prolongando o tempo de vida das células neoplásicas, que é 

crucial para a resistência tumoral à terapia citotóxica (De Nardi, 2007; Calderón, 



48 
 

2008). Neste estudo foi observada uma correlação moderada positiva, não 

significativa, entre a expressão de COX-2 e da caspase-3. De Nardi (2007) também 

observou correlação positiva entre COX-2 e caspase-3 em neoplasias mamárias 

caninas malignas. Em contrapartida, Calderón (2008) encontrou correlação negativa 

entre COX-2 e caspase-3 no mastocitoma canino, visto que onde havia alta 

expressão para COX-2, existia diminuição da apoptose. 

Diante da marcante expressão de COX-2 nos CCEs cutâneos dos felinos 

deste estudo, são necessários estudos adicionais sobre o uso dos inibidores da 

COX-2 no manejo e prevenção dos CCEs cutâneos em felinos. Os anti-inflamatórios 

não esteroidais mostraram ser eficazes no controle de carcinoma de células 

transicionais da bexiga de cães (Knapp et al., 1994) e no carcinoma de células 

escamosas oral de cães (Beam et al., 2003). Os inibidores de COX induzem a 

apoptose, por meio da inibição da expressão de Bcl-2 e ativação das caspases pela 

via intrínseca (De Nardi, 2007; Calderón, 2008). 

A apoptose é induzida por uma série de eventos moleculares que culminam 

com a ativação das caspases. Duas vias de ativação das caspases podem ocorrer: a 

extrínseca e a intrínseca. A caspase 3 é a mais importante dentre as caspases 

efetoras; quando ativada, causa a fragmentação do DNA, determinando a apoptose 

(Pinheiro, 2010). Neste estudo, não foi observada correlação significativa entre a 

expressão da caspase-3 e o grau histopatológico do CCE cutâneo em felinos, assim 

como no estudo de Calderón (2008) em mastocitomas cutâneos caninos. Portanto, a 

caspase-3 não pode ser considerada fator prognóstico nos CCEs cutâneos de gatos. 

Foi encontrada correlação moderada positiva entre a expressão da caspase-3 e o 

tamanho tumoral e o IM. Isto pode ser explicado como uma tentativa em manter a 

homeostasia entre a proliferação e morte celulares. Entretanto, não foi observada 

associação entre a expressão da caspase-3 e o tipo de resposta à EQT. 

Observou-se associação moderada positiva entre o grau histopatológico e o 

IM e forte correlação significativa entre o grau histopatológico e o pleomorfismo 

celular. Assim como, correlação significativa entre o pleomorfismo e o IM. Estes 

achados indicam que os CCEs mais indiferenciados apresentam maior taxa de 

proliferação, assim como maior índice de pleormorfismo celular, como descrito por 

Gross et al. (2007). Também foi encontrada forte correlação negativa entre o grau 
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histopatológico e a resposta à EQT. Isto determina que o grau histopatológico é 

considerado fator prognóstico negativo para o CCE cutâneo em felinos, como 

descrito por Hauck (2013). Além de ser considerado fator preditivo negativo para a 

resposta à EQT. 

O tamanho tumoral apresentou forte correlação significante com o 

estadiamento tumoral, como determinado pela OMS (Owen, 1980). O tamanho 

tumoral apresentou correlação negativa com a resposta, assim como o estadiamento 

tumoral, podendo-se observar que os animais que não apresentaram resposta à 

EQT foram aqueles com maiores tamanhos tumorais, o que está de acordo com 

Bexfield et al. (2008) e Mali et al. (2013), que identificaram que em tumores maiores 

que 3 cm de diâmetro há menor eficácia da EQT. Isto se deve à concentração 

inadequada do quimioterápico nas células-alvo quando da aplicação dos pulsos 

elétricos, devido à distribuição heterogênea do fluxo sanguíneo em tumores maiores; 

bem como à cobertura heterogênea do campo elétrico em todo volume tumoral (Mir 

et al., 2006; Testori et al., 2010). 

O grau do infiltrado inflamatório teve correlação positiva com o estadiamento 

e correlação negativa com a resposta, indicando que tumores mais avançados 

possuem maior grau de infiltrado inflamatório.  

Assim, as variáveis clínico-patológicas grau histopatológico, tamanho e 

estadiamento tumorais, grau de pleomorfismo celular e grau do infiltrado inflamatório 

foram consideradas fatores prognósticos negativos para o CCE cutâneo em felinos, 

visto que apresentaram correlação com maior agressividade tumoral. Tais variáveis 

foram também consideradas fatores preditivos negativos para a resposta à EQT, 

devido às suas maiores expressões implicarem em menor eficácia da EQT.  

Os resultados do presente estudo corroboram dados previamente relatados 

sobre o papel da EQT no tratamento do CCE cutâneo felino. A taxa de resposta 

global alcançada neste estudo foi de 76,9% (61,5% de remissão completa e 15,4% 

de remissão parcial). Resultados semelhantes foram encontrados por Silveira et al. 

(2016), que avaliaram a eficácia da EQT com bleomicina intravenosa em CCE 

cutâneo de felinos com estadiamentos T1N0M0 e T2N0M0. Eles obtiveram remissão 

completa em 57,1% dos pacientes 30 dias após o procedimento. Tozon et al. (2014) 

realizaram estudo semelhante, com estádios variando de Tis a T4, e obtiveram uma 
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remissão completa em 9/11 gatos (81,8%). Eles observaram que as melhores 

respostas ocorreram nas lesões em estágios inferiores, em relação aos tumores 

mais avançados, assim como neste estudo. Estudo semelhante também foi 

realizado por Spugnini et al. (2009), os quais obtiveram resultados comparáveis. 

 Algumas lesões apresentaram remissão parcial no 21º dia pós-EQT e 

posteriormente alcançaram remissão completa, assim como a amostra 10 

apresentou doença estável no D21 e depois alcançou resposta completa. Acredita-

se, portanto, que o D21 é um momento precoce para a avaliação da resposta em 

lesões maiores. De acordo com Spugnini et al. (2015) uma duração mínima de 2 

semanas é necessária para uma avaliação da resposta pós-EQT. A necessidade de 

repetição do protocolo está relacionada ao tipo e volume da neoplasia (Sersa et al., 

2006; Silveira et al., 2010). A repetição do protocolo pode ser considerada 4 

semanas após o tratamento. Entretanto, tumores maiores podem requerer um tempo 

de cicatrização mais longo e 4 semanas pós-EQT pode ser cedo para avaliação da 

resposta tumoral. Para tumores menores considera-se um tempo de cicatrização 

entre 4 e 8 semanas, enquanto que tumores maiores podem levar até 10 semanas 

de cicatrização (Mir et al., 2006; Mali et al., 2013). 

Os efeitos adversos resultantes da EQT neste estudo foram locais e mínimos, 

sendo facilmente gerenciáveis sintomaticamente, assim como foi observado por 

Spugnini et al. (2009), que identificaram apenas a presença de edema leve e eritema 

em três pacientes, que regrediram em três a quatro dias depois da EQT. Segundo 

Testori et al. (2010) e Spugnini et al. (2012), dor mínima e eritema na área tratada e 

adjacente são os efeitos colaterais mais comumente relatados. Tozon et al. (2014) 

observaram, em alguns casos, ocorrência de necrose parcial dos tumores após uma 

semana, com formação de crosta superficial, que caiu dentro de quatro semanas, 

enquanto que em alguns casos a crosta não foi formada, corroborando com as 

observações deste estudo.  

Os resultados mostram que a EQT é uma técnica segura, efetiva e com 

eficácia antitumoral comparável a outras técnicas de controle tumoral convencionais, 

tais como a cirurgia e criocirurgia (Thompson, 2007). A técnica apresentou diversas 

vantagens, como ausência de toxicidade relacionada à bleomicina, rapidez e 

praticidade na execução do protocolo, complicações trans e pós-terapêuticas 
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ausentes ou mínimas, custo relativamente baixo (Silveira et al., 2016) e resultados 

esteticamente aceitáveis. A principal limitação é a baixa eficácia para tratar tumores 

invasivos e grandes.  

Entretanto, a interpretação comparativa entre os diferentes estudos deve ser 

feita com cautela, visto que distintos eletroporadores foram utilizados nos diversos 

trabalhos. Outra limitação deste estudo foi certamente o número total de amostras 

incluídas, bem como o pequeno tamanho dos fragmentos coletados. Assim, são 

necessários estudos mais homogêneos quanto aos protocolos de EQT e ao tipo de 

graduação histopatológica dos tumores, bem como suas características 

macroscópicas, visando uma padronização das lesões tratadas com EQT, para 

avaliação mais fidedigna dos resultados. É também importante uma avaliação a 

longo prazo dos pacientes tratados com EQT quanto ao tempo livre de doença e 

tempo de sobrevida, para determinação da duração da remissão alcançada.  

 

Conclusões 

  

 Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que a determinação das taxas 

de proliferação celular e de apoptose nos CCEs cutâneos de felinos, por meio de 

análises imuno-histoquímicas, associada às características clínico-patológicas 

tumorais, não têm relação com o comportamento do CCE submetido à EQT e a 

evolução clínica do paciente.  

 Os resultados deste estudo, nas condições metodológicas empregadas, 

mostraram que os marcadores Ki-67, COX-2 e caspase-3 não foram considerados 

fatores preditivos para a resposta à EQT. Bem como, não foram observadas 

associações entre essas imunomarcações e as características clínico-patológicas do 

CCE cutâneo.  

 As variáveis clínico-patológicas grau histopatológico, tamanho e estadiamento 

tumorais, grau de pleomorfismo celular e grau do infiltrado inflamatório foram 

consideradas fatores prognósticos negativos para o CCE cutâneo dos felinos. Assim 

como, foram consideradas fatores preditivos negativos para a resposta à EQT.  

 A EQT mostrou-se segura e efetiva para o controle local dos CCEs cutâneos 

dos felinos, porém com efetividade reduzida em lesões maiores e invasivas. 
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APÊNDICE A – Porcentagem de distribuição fornecida pelo programa ImageJ 

 

 

 

Figura 1A. A. Fotomicrografia da imunomarcação COX-2 do CCE cutâneo do felino 

11 (aumento 40x). B: Imagem respectiva da imunomarcação, 

selecionadas em preto pelo programa ImageJ. C: Porcentagem 

correspondente à área marcada fornecida pelo programa ImageJ. 


