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A medicina veterinária de pequenos animais passou por uma intensa transformação nos 

últimos anos. O aumento do poder aquisitivo da população e a maior disponibilidade de 

recursos técnicos nos hospitais veterinários ampliou, não só as opções de tratamento, mas 

também o número de pacientes que podem se beneficiar dos mesmos (Lavalle et.al, 2013). 

 

Os tratamentos para o câncer podem ser divididos em categorias diferentes, baseado nos seus 

objetivos e modo de ação. Em geral, o tratamento para o câncer inclui três modalidades 

principais: cirurgia e radiação, que são modalidades de tratamento local, e quimioterapia, que 

é uma modalidade de tratamento sistêmico (Sersa et al. 2006). 

 

As neoplasias de língua são raras em cães e gatos, correspondendo à cerca de 4% de todos os 

tumores de cavidade oral, sendo que o tipo histológico mais comum é o carcinoma de células 

escamosas (Daleck et al., 2007). A cirurgia, como opção de tratamento local, tem sido a mais 

realizada, mas traz consigo uma alta taxa de morbidade, pois em casos de doenças malignas, 

uma glossectomia parcial ou total, devido à irrigação do órgão e margem de segurança, se faz 

necessária, o que traz um impacto negativo na qualidade de vida dos animais, além de uma 

mutilação bastante significativa (Cunha, et al. 2017). 

 

A eletroquimioterapia é um tratamento local que combina a quimioterapia e a aplicação de 

pulsos elétricos no tumor, o que aumenta a permeabilidade da membrana plasmática das 

células. Como a eletroporação facilita o transporte do fármaco através da membrana celular 

apenas para moléculas pobremente ou não permeáveis, os fármacos candidatos a serem 

usados na eletroquimioterapia são limitados àqueles que são hidrofílicos e não têm sistemas 

de transporte na membrana (Sersa et al., 2006). Um fármaco não permeável é uma molécula 

que não consegue se difundir através da membrana plasmática, devido ao seu tamanho e 

propriedades fisicoquímicas (Mir, 2006). 

 

A bleomicina, um fármaco citostático atualmente usado nos procedimentos de 

eletroquimioterpia; é hidrofílica e tem uma capacidade de transporte através da membrana 

muito limitada. É uma molécula não permeável e que não é ativamente transportada através 

da membrana plasmática. Portanto, a sua toxicidade pode ser potencializada até 1000 vezes 

pela eletroporação das células (Mir, 2006; Sersa et al., 2006). 

 

A ação da bleomicina é através de cortes simples ou duplos na fita de DNA. As células 

morrem porque alguns cortes duplos permanecem não reparados: a citotoxicidade é elevada 

quando as células tentam se dividir porque o seu cromossomo está fragmentado, enquanto as 

células quiescentes permanecem vivas (metabolicamente estáveis) porque a probabilidade 

desses cortes no DNA afetarem a expressão de um gene de manutenção essencial é quase 

nula. Este processo de morte celular mitótica (pseudoapoptose) resulta na morte seletiva das 
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células em divisão (tumorais) e poupa as células que não estão em divisão (células normais) 

ao redor do tumor tratado (Mir, 2006). 

 

O objetivo deste trabalho é relatar dois casos de neoplasia maligna em línguas de cães, 

tratados com cirurgia e eletroquimioterapia. 

 

Caso 1 
 

Um cão macho, 8 anos de idade, da raça Chow Chow, foi atendido pelo serviço de oncologia 

do hospital veterinário da UFMG, com histórico de halitose, dificuldade e dor ao se alimentar. 

No exame clínico após sedação, identificou-se uma massa sólida localizada na face dorsal da 

língua, de coloração escura, delimitada e não ulcerada na porção medial (foto 1). Foi realizado 

exame de PAAF (punção aspirativa por agulha fina) da massa e dos linfonodos 

submandibulares no momento da avaliação clínica, radiografia de tórax, ultrassom abdominal 

e exames de risco cirúrgico. O resultado da citologia foi compatível com melanoma (foto 2) e 

os linfonodos se apresentavam sem sinal de doença neoplásica. Optou-se, então, pelo 

tratamento cirúrgico com preservação da língua, através de incisão elíptica ao redor da massa, 

divulsão e  retirada de toda a lesão em bloco com margens simples. Após a retirada da lesão, 

foi realizado o procedimento de eletroquimioterapia (protocolo descrito no quadro 1) ao longo 

de toda a incisão e leito cirúrgico, para complementação da margens cirúrgicas, sendo então 

realizado o procedimento de sutura com dois planos, sendo o primeiro em padrão simples 

separado e o segundo em plano contínuo para justaposição das bordas cirúrgicas. Ambas as 

suturas foram realizadas com fio absorvível caprofil 4-0. O material retirado foi enviado para 

análise histopatológica, que confirmou  o diagnóstico de melanoma com margens 

contaminadas. Ao final de 10 dias de pós-operatório, o animal retornou ao hospital com boa 

recuperação, sem sinais de dor, desconforto ou dificuldade de alimentar. Em virtude do 

diagnóstico de melanoma, foi proposto ao tutor uma complementação com quimioterapia 

sistêmica, devido à alta capacidade metastática do melanoma oral, mas este não concordou 

com a proposta e optou por manter só o tratamento local realizado. Este cão foi acompanhado 

por 6 meses pelo serviço de oncologia e não apresentou recidiva da lesão. Após este período, 

o contato com o tutor foi perdido. 

 

 
Fig. 1: nódulo na região ventral da língua Fig. 2: células poliédricas pleomorficas, com anisocitose     

acentuada e macronucléolos. Observam-se pigmentos 

escuros intracitoplasmáticos. Aumento 100x 
 
 
 
 



Caso 2  
 

Um cão macho, 12 anos de idade, sem raça definida, foi atendido pelo setor de oncologia da 

escola de veterinária da UFMG, apresentando uma massa na região lateral da língua, sólida, 

ulcerada e com bordas irregulares, halitose e dificuldade de deglutição. Após a avaliação 

clínica, optou-se por realizar o tratamento apenas com eletroquimioterapia, na tentativa de 

diminuir a lesão e, posteriormente, se possível, realizar um procedimento cirúrgico com 

menores consequências para o paciente. No momento da eletroquimioterapia, foi coletado um  

fragmento da lesão para análise histopatológica, que revelou tratar-se de um sarcoma 

indiferenciado (fig. 3). O animal foi acompanhado semanalmente pelo serviço de oncologia e 

a lesão foi diminuindo gradativamente, até desaparecer totalmente, não sendo necessária mais 

nenhuma intervenção complementar. O paciente se encontra bem e sem sinais de recidiva, até 

o momento (800 dias de acompanhamento).fragmento da lesão para analise histopatológica 

que revelou tratar-se um sarcoma indiferenciado (fig. 3). O animal foi acompanhamento pelo  

serviço de oncologia semanalmente e a lesão foi diminuindo gradativamente ate desaparecer 

totalmente, não sendo necessária mais nenhuma intervenção complementar, o paciente se 

encontra bem e sem sinais de recidiva ate o momento (800 dias de acompanhamento). 

 

 
    Fig. 3: proliferação mesenquimal, densamente        Fig. 4: Aparelho de eletroquimioterapia 
   celular, invasiva e pobremente delimitada. Células 
    predominatemente fusiformes. HE 10x 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
     

Fig. 5: Imagem atual da cadela 

 

Protocolo da eletroquimioterapia para ambos os casos:  

 
A aplicação da bleomicina foi feita por via endovenosa na dose de 15000 UI/m2 (3000 

UI/mL) . Os pulsos elétricos foram administrados 5 minutos após administrados através 

de um eletrodo em agulhas (duas fileiras de agulhas paralelas de aço inoxidável, com 

uma distância interna entre as fileiras de 5 mm). Oito pulsos de onda quadrada, com 

duração de 100 µ segundos cada, 1300 V de amplitude e frequência de 5 KHz foram 

gerados pelo aparelho eletroporador VetCp 125.(Fig. 5) 

 
    Quadro1 
 
 

Os tipos histológicos aqui descritos são menos comuns na língua de cão, mas ambos malignos 

e causando desconforto significativo nos pacientes, conforme a literatura descreve, Muitas 

opções terapêuticas estão hoje disponíveis para o tratamento oncológico nos animais de 

companhia, de acordo com a literatura consultada. No presente trabalho, optou-se por uma 

terapia local, onde foi possível priorizar a qualidade de vida dos pacientes sem impacto 

negativo  no controle da doença neoplásica, e onde outras associações seriam possíveis, caso 

fosse necessário.  

 

Conclusão 
 

A eletroquimioterapia se mostrou um tratamento eficiente para controle local da neoplasia, 

evitando a mutilação e perda da língua, órgão muito importante na ingestão de água e 

mastigação dos cães, priorizando a qualidade vida dos animais, Esta modalidade terapêutica, 

principalmente em países onde a radioterapia ainda é pouco acessível para o tratamento de 

pequenos animais, tem se mostrado uma ferramenta terapêutica local eficaz e promissora para 

a oncologia veterinária, associada ou não à cirurgia. 
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