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RESUMO 



 

 

 

 

Salomão Júnior A. Infusão transdérmica de fármaco no tratamento do melanoma 

murino B16F10 [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2017. 

 

 

A incidência de casos de melanoma tem aumentado em todo o mundo sendo que, apesar 

do diagnóstico precoce e do advento das terapias moleculares, o número de pacientes 

que morrem com a doença em estágio avançado continua em elevação. Deste modo as 

pesquisas atuais têm focado no desenvolvimento de diferentes estratégias para a 

disponibilização de terapias eficazes e acessíveis. Nesse contexto, a via de 

administração transdérmica constitui uma alternativa promissora para aumentar a 

eficácia local e sistêmica de fármacos, incluindo agentes antitumorais. Diversos 

métodos têm sido desenvolvidos para maximizar a permeação cutânea de fármacos, 

destacando-se, entre esses, a ablação térmica por radiofrequência (RF). Esse processo 

resulta na criação de vários microcanais entre a epiderme e a derme, pelos quais 

diversas moléculas podem passar em direção às camadas mais profundas da pele. Nesse 

estudo, a eficácia da infusão transdérmica de etoposídeo por dispositivo de 

radiofrequência fracionada foi avaliada em modelo de melanoma murino. Camundongos 

da linhagem C56BL/6 foram divididos nos seguintes grupos experimentais: 1) controle; 

2) tratados com radiofrequência; 3) tratados com a aplicação tópica de etoposídeo; e 4) 

tratados com radiofrequência e posterior aplicação tópica de etoposídeo. Os tratamentos 

foram realizados durante o período de 28 dias. O peso corpóreo, o volume tumoral e o 

perfil hematológico foram avaliados semanalmente. Ao término do tratamento os 

animais foram eutanasiados e procedeu-se a coleta da massa tumoral e dos órgãos 

(pulmão, baço, rins, linfonodos e fígado) para análise histopatológica. As células 

tumorais obtidas das massas tumorais foram analisadas quanto às alterações do ciclo 

celular e do potencial transmembrânico mitocondrial. Os resultados demonstraram que 

o tratamento com etoposídeo isolado reduziu a sobrevida dos animais e ocasionou 

alterações histológicas indicativas de toxicidade. Em contrapartida, a infusão 

transdérmica do etoposídeo por dispositivo de radiofrequência promoveu redução 

significativa do volume tumoral, em comparação com todos os grupos experimentais, 

sem ocasionar mortalidade. Esse tratamento também diminuiu a plaquetocitose e elevou 

o número de eritrócitos em comparação com os outros grupos. A análise histopatológica 

dos órgãos dos animais tratados com RF + etoposídeo evidenciou que não houveram 

alterações significativas na arquitetura tecidual. Ainda, o grupo tratado com RF + 

etoposídeo foi o que apresentou o maior percentual de células estacionadas na fase 

S/G2M e com mitocôndrias inativas, evidenciando o aumento da eficácia demonstrada 

no estudo in vivo. O conjunto de resultados sugere que o tratamento com a 

radiofrequência seguida do etoposídeo resulta em melhor resposta antitumoral do 

quimioterápico, com baixos índices de toxicidade sistêmica. 

 

 

Descritores: melanoma; infusão transdérmica; radiofrequência; etoposídeo; sistemas de 

liberação de medicamentos; terapia a laser. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 



 

 

 

 

Salomão Júnior A.  Infusão Transdérmica de Fármacono tratamento do melanoma 

murino B16F10  [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2017. 

 

The incidence of melanoma cases has increased worldwide and, despite early diagnosis 

and targeted molecular therapy, the number of patients dying from metastatic disease 

continues to rise. Thus, current research has focused on the development of different 

treatment strategies to provide efficient and accessible solutions. In this sense, 

transdermal delivery is a promising alternative enhancing the local and systemic 

efficacy of drugs, including antitumor agents. Several methods have been developed to 

improve the skin permeation of drugs, highlighting, among those, the radiofrequency 

thermal ablation (RFA). This process results in the creation of many microchannels 

between the epidermis and the dermis through which several molecules can pass 

towards the deeper layers of the skin. In this study, the efficacy of the transdermal 

delivery of etoposide by a fractional radiofrequency device was evaluated in a murine 

melanoma model. C56BL/6 lineage mice were divided into the following experimental 

groups: 1) control; 2) treated with radiofrequency; 3) treated with topical applications 

of etoposide; and 4) treated with radiofrequency followed by topical applications of 

etoposide. The animals were treated for 28 days and the body weight, tumor volume 

and hematological profile were analyzed weekly. At the end of the treatments, the 

animals were euthanized and the tumor mass and organs (lung, spleen, kidneys, lymph 

nodes and liver) were collected for histopathological analysis. Tumor cells obtained 

from the tumor masses were analyzed for changes in the cell cycle and mitochondrial 

transmembrane potential. The results showed that the treatment with etoposide alone 

reduced the survival of the animals and caused histological changes indicating toxicity. 

On the other hand, the transdermal delivery of etoposide by a radiofrequency device 

resulted in a significant reduction of the tumor volume, in comparison with all the 

experimental groups, not causing mortality. This treatment also decreased 

thrombocytosis and increased the number of red blood cells compared to the other 

groups. The histopathological analysis of the organs from animals treated with RFA + 

etoposide demonstrated that there was no significant change in tissue architecture. 

Furthermore, the group treated with RFA + etoposide presented the highest percentage 

of cells with inactive mitochondria and interruption at the S/G2M stage, corroborating 

the increased efficacy of the in vivo study. The set of results indicates that the treatment 

with radiofrequency followed by etoposide results in better antitumor responses of 

chemotherapy, with low toxicity rates. 

 

 

Descriptors: melanoma; transdermal delivery; radiofrequency; etoposide; drug 

delivery systems; laser therapy. 
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         A incidência de casos de melanoma tem aumentado em todo o mundo e, apesar do 

diagnóstico precoce, da ressecção cirúrgica adequada e da disponibilidade das terapias 

moleculares, o número de pacientes que morrem com a doença em estágio avançado 

(melanoma metastático) continua em elevação. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde, aproximadamente 80% de todas as mortes relacionadas ao câncer de pele são 

atribuídas ao melanoma, embora este compreenda apenas 5% de todos os tumores  

(Organização Mundial de Saúde, 2015; INCA, 2017). 

  O melanoma frequentemente desenvolve mecanismos de resistência à radioterapia 

e quimioterapia. Desta maneira, a detecção do tumor no estágio inicial é imprescindível 

para a aplicação de métodos curativos, pois a doença metastática possui um prognóstico 

extremamente desfavorável (Kalal et al., 2017; Millet et al., 2017). Contudo, com o 

advento das terapias alvo-específicas e da imunoterapia, ocorreu uma elevação 

significativa da taxa de sobrevida devido às respostas clínicas duradouras em 

comparação com as terapias padrão (Sait et al., 2015; Luo; Shen, 2017). Entretanto, para 

a parcela dos pacientes que desenvolve resistência tais respostas clínicas são menos 

evidentes. Deste modo, as pesquisas atuais têm focado no desenvolvimento de 

diferentes estratégias terapêuticas, como a combinação de cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, terapias moleculares e imunoterapia (Ascierto et al., 2016; Kalal et al., 

2017; Luk et al., 2017). 

  Nesse contexto, o sistema de infusão transdérmica de fármacos (ITDF) constitui 

uma alternativa promissora para aumentar a eficácia local e sistêmica de fármacos, 

incluindo agentes antitumorais (Swain et al., 2001; Williams, 2003; Praunistz et al., 

2004; Prausnitz et al., 2008; Guy et al., 2009; Kumar et al., 2013; Chinchole et al., 

2016). A via de administração transdérmica apresenta diversas vantagens em 

comparação com as vias oral e intravenosa, sendo as principais: entrega do fármaco 
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diretamente no tecido alvo sem o efeito de primeira passagem pelo fígado,  resultando 

no aumento da eficácia e na redução da toxicidade (Bronaugh et al., 2005; Kumar et al., 

2013; Marwah et al., 2016; Chinchole et al., 2016). A principal limitação desta técnica é 

que apenas fármacos de baixo peso molecular (algumas centenas de Dalton) apresentam 

boa penetração, sendo esta a principal dificuldade para a permeção de moléculas 

hidrófilicas, macromoléculas e peptídeos (Chinchole et al., 2016). 

  Nesse trabalho, avaliou-se a eficácia antitumoral do sistema de infusão 

transdérmica realizado por meio de dispositivo de radiofrequência fracionada para a 

infusão de etoposídeo, frente ao melanoma murino  
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1.1. Câncer de pele e Melanoma   

 

O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os 

tumores malignos registrados no País. O melanoma representa apenas 3% das 

neoplasias malignas deste órgão, sendo o mais grave devido à sua alta possibilidade de 

produzir metástase (INCA, 2017). Segundo o Instituto Nacional de Câncer, as 

estimativas para 2016, válidas também para 2017, apontam que no Brasil ocorrerão 

5.670 novos casos de câncer de pele tipo melanoma (3.000 em homens e 2,670 em 

mulheres). Esse tipo de câncer atinge principalmente pessoas entre 30 e 60 anos de 

idade, tendo maior prevalência em adultos caucasianos (INCA, 2017).  

O melanoma é um tumor de origem neuroectodérmica, formado a partir dos 

melanócitos que são encontrados ao longo da camada basal da epiderme, os quais 

possuem como função principal a produção do pigmento melanina (Anger et al., 2010; 

Ali et al., 2013). O melanoma origina-se em pele sã e, raramente, de lesões pigmentadas 

pré-existentes, desenvolvendo-se em qualquer área do tegumento. Excepcionalmente, 

pode atingir mucosas, leptomeninges e globo ocular (Kutlubay et al., 2013).   

A transição do melanócito para o melanoma metastático envolve tipos 

histológicos intermediários, incluindo atipia melanocítica, hiperplasia melanocítica 

atípica, melanoma de crescimento radial, melanoma de crescimento vertical e melanoma 

metastático (Figura 1) (Miller;Mihm, 2006). 

A proliferação controlada de melanócitos normais promove o surgimento de 

nevos melanocíticos benignos. O nevo atípico ou displásico é oriundo do crescimento 

anormal de melanócitos em um nevo preexistente, resultando em lesão pré-maligna com 

atipia citológica aleatória (Chudnovsky et al., 2005; Gaggioli; Sahai, 2007). Na fase de 

crescimento radial, os melanócitos adquirem capacidade de proliferar-se 
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horizontalmente na epiderme e histologicamente mostram atipia contínua (melanoma in 

situ). Na fase de crescimento vertical, numerosos eventos bioquímicos, incluindo a 

perda de E-caderina e a expressão de N-caderina, permitem que as células malignas 

invadam a membrana basal e proliferem verticalmente na derme, como um nódulo em 

expansão com potencial metastático (Figura 1). Os melanomas metastáticos malignos se 

espalham para outras áreas do corpo, geralmente primeiro para os linfonodos, depois 

para a pele, tecidos subcutâneos moles, pulmões, fígado e cérebro (Miller;Mihm, 2006; 

Uong; Zon, 2010). 

 

Figura 1: Transição do melanócito para o melanoma metastático. Adaptado de: 

Miller e Mihm (2006). 

 

 

O melanoma tem ampla capacidade de produzir metástases em diferentes órgãos. 

Os locais metastáticos iniciais mais comuns são própria a pele, o tecido subcutâneo e os 

gânglios linfáticos, com ocorrência em 42% a 59% dos pacientes. Nas recidivas, as 

metástases viscerais ocorrem em aproximadamente 25% dos pacientes, onde os sítios 
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mais comuns são: pulmão (18-36%), cérebro (12-20%), fígado (14-20%) e ossos (11-

17%) (Lee et al., 2000; Manola et al., 2000; Tas , 2012; Rastrelli et al., 2014). 

Estudos epidemiológicos tem demonstrado que fatores ambientais e genéticos de 

riscos influenciam na iniciação e progressão do melanoma. Os principais são (Chen et 

al., 2013; Zebary et al., 2013; Luo; Chen, 2017): 

 Sexo: homens com idade superior a 60 anos são mais susceptíveis; 

 Predisposição fenotípica: pessoas sensíveis ao sol, com cabelos ruivos e olhos 

azuis, com manchas atípicas ou nevo displásico; 

 Exposição a raios UV e queimaduras solares; 

 Comorbidades: lesões pré-cancerosas, como carcinoma de células escamosas, e 

organismos imunossuprimidos; 

 Pré-disposição genética: histórico familiar; polimorfismos relacionados ao 

desenvolvimento do melanoma, como nos genes CDKN2A, CDK4, MCR1; 

mutações nos genes BRAF, NRAS, KIT, PTEN. 

 

1.2. Etiologia do câncer de pele  

 

Apesar dos dados oriundos de estudos epidemiológicos e experimentais não 

fornecerem uma relação causal direta entre a radiação ultravioleta (UV) e o 

desenvolvimento de melanoma, é aceito que os raios UV consistem no principal fator de 

risco ambiental para o surgimento deste tipo de tumor (Anna et al., 2007). A radiação 

UV pode afetar a integridade do DNA e a homeostase tecidual, bem como é capaz de 

promover mutações ou afetar a expressão de uma multiplicidade de genes, incluindo 

oncogenes e genes supressores de tumores (Polefka et al., 2012). Assim, os raios UV 
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podem de atuar tanto como agente iniciador quanto como promotor tumoral. (Levy et 

al., 2006; D'Orazio et al., 2013). 

A radiação UV pode ser subdividida em UVA, UVB e UVC, de acordo com suas 

propriedades eletrofísicas (Figura 2). Os raios UVC possuem os comprimentos de onda 

mais curtos (100-280 nm) e energias mais altas. Os raios UVA possuem comprimentos 

de onda mais longos, mas são menos energéticos. Os raios UVB (315-280 nm) possuem 

comprimentos de ondas e energias intermediários entre os das radiações UVA e UVC 

(Jhappan et al., 2003; Brenner et al., 2005; Ikehata; Ono, 2011).  

A penetração da radiação na pele ocorre de acordo com o comprimento de onda e 

os efeitos sobre as células e tecidos são diferentes (Figura 2). Como exemplos podem 

ser citados as respostas inflamatórias das queimaduras solares, as hiperqueratoses 

secundárias aos danos aos queratinócitos, a pigmentação da pele secundária ao estímulo 

dos melanócitos e a indução de danos ao DNA destas células pela radiação UV (Cui et 

al., 2007; Coelho et al., 2009; Skobowiat, et al., 2011; Sklar et al., 2013). 

O espectro UVC é altamente mutagênico, mas não atinge a superfície terrestre 

porque é absorvido pela camada de ozônio estratosférica. Assim, os raios de luz 

emitidos pelo sol são predominantemente UVA (90% -95%) e UVB (5% -10%) (Agar 

et al., 2004; Anna et al., 2007). Os raios UVA penetram profundamente na derme, mas 

apesar de serem pouco absorvidos pelo DNA devido a sua baixa, são absorvidos por 

outros cromóforos celulares que atuam como fotossensibilizadores (como os 

precursores da melanina), produzindo espécies reativas de oxigênio (ROS) que podem 

danificar o DNA por meio de reações de fotossensibilização (Sander et al., 2004; 

D’Orazio et al., 2013). Os radicais livres também atacam outras macromoléculas, como 

RNA, lipídeos e proteínas, interferindo com as suas funções. A oxidação das bases de 
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nucleotídeos promove erros no pareamento, promovendo mutagênese (Burke et al., 

2010). 

 

Figura 2: Espectro electromagnético da radiação UV e os efeitos biológicos sobre a 

pele. Adapatado de: D’Orazio et al., 2013. 

 

 

A radiação UVB é quase completamente absorvida pelo estrato córneo da 

epiderme pouco atingindo a derme. No entanto, por ser energeticamente mais eficiente 

que o UVA, é absorvido por componentes moleculares particularmente o DNA, 

induzido danos em células e tecidos (Douki et al., 2003; Courdavault et al., 2005). 

Como consequência da ação direta sobre o DNA ocorre a formação de fotoprodutos 

específicos, tais como ciclobutano de pirimidina (CPD) e o fotoproduto (6-4)-

pirimidina-pirimidona [(6-4)PPs], os quais são altamente mutagênicos. Eles 
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comprometem a transcrição do DNA, bloqueiam a replicação e promovem o 

pareamento incorreto de bases. Tais fotoprodutos causam padrões de mutação, como 

por exemplo o TT→CC conhecido como assinatura mutacional da luz UV. A 

abundância destas assinaturas em genes que regulam a carcinogênese do melanoma 

corrobora fortemente com a tese de que a radiação UV causa câncer de pele (Anna et 

al., 2007; Hoeijmakers et al., 2009; Hodis et al., 2012; D’Orazio et al., 2013). 

O mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeos (NER) é mediado por pelo 

menos oito enzimas que trabalham em conjunto para: identificar as lesões no DNA que 

distorcem a estrutura da dupla hélice, excisar a região danificada e sintetizar a cadeia 

complementar do DNA. Os polimorfismos dos genes envolvidos no reparo do DNA 

estão relacionados com o desenvolvimento do melanoma (Leibeling et al., 2006; 

Nouspikel et al., 2009).  

Quanto aos fatores genéticos que influenciam na iniciação e progressão do 

melanoma, uma gama de estudos tem demonstrado que diversos pacientes apresentam 

mutações genômicas ou amplificações genéticas em alguns genes, principalmente no 

BRAF, KIT E NRAS. O status das mutações ajuda a estimar o prognóstico e a orientar a 

seleção do regime de tratamento (Zebary et al., 2013; Luo; Chen, 2017). 

O BRAF é um gene humano que está localizado no cromossoma 7p34 e é 

altamente expresso em melanoma, câncer colorretal e células hematopoiéticas. É 

classificado como proto-oncogene, um gene normal que, em razão da mutação, se torna 

um oncogene. Aproximadamente 50% dos pacientes com melanoma avançado 

apresentam mutações BRAF (Jakob et al., 2012; Zebary et al., 2013). Estudos prévios 

mostraram que as mutações no BRAF estão relacionadas com a exposição aos raios 

ultravioleta e à luz solar. Estas mutações ocorrem, principalmente, no melanoma 
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cutâneo. O éxon 15 é o local mais frequente da mutação no gene BRAF, onde as 

mutações V600E e V600K são as mais comuns (Menzies et al., 2012; Si et al., 2012). 

O gene KIT localiza-se no cromossomo 4q11-12 e codifica a proteína KIT 

(CD117), que é um receptor de tirosina quinase importante para a regulação do ciclo 

celular em melanócitos normais (Luo; Chen, 2017). O ligante Stem cell factor (SCF) se 

liga no KIT e ativa a sua função tirosina quinase intrínseca, resultando na ativação de 

vias de cascatas de sinalização, como MAPK, PI3K/AKT e JAK/STAT, culminando na 

regulação gênica de vários mecanismos celulares, incluindo crescimento celular, 

proliferação e diferenciação (Antonescu et al., 2007). No melanoma, as mutações mais 

comuns no KIT são localizadas nos éxons 11 (aproximadamente 70%), 13 (cerca de 

13%) e 17 (aproximadamente 9%). Estudos demonstram que a proliferação anormal nos 

melanócitos é resultante de interações entre as mutações do KIT e o ambiente (Choi et 

al., 2013; Lyle and Long, 2013). 

Outro importante oncogene no melanoma é o NRAS. A ativação de NRAS 

mutada pode levar à transdução de sinal anormal nas vias se sinalização da MAPK e 

PI3K/AKT. A taxa de mutação do NRAS no melanoma é de cerca de 20% e as 

mutações comuns ocorrem nos éxons 1 (G12C, G12D e G12A) e 2 (Q61K, Q61R,Q61L 

e Q61H) (Jakob et al., 2012; Kelleher; McArthur, 2012; Fedorenko et al., 2013). 

O PTEN, localizado no cromossoma 10q23, é freqüentemente afetado pela perda 

de heterozigosidade. É considerado um gene supressor tumoral e pode inibir a via PI3K. 

Estudos demonstram que a taxa de mutação de PTEN é de aproximadamente 30-40%, 

em linhagens celulares de melanoma, e cerca de 10% em células primárias de 

melanomas. Os locais mais frequentemente de mutações estão localizados no éxon 5 

(Aguissa-Toure; Li, 2012; Abbotts et al., 2014). 
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Os estudos focados em famílias com alta incidência de melanomas comprovam 

que aproximadamente 5 a 10% dos pacientes afetados possuem um histórico familiar da 

doença, onde 20 - 60% deles apresentam mutações no gene CDKN2A (Bishop et al., 

2002; Goldstein et al., 2007). Mutações no oncogene CCND1 também estão envolvidas 

nos processos de ulceração e metástases do melanoma. A expressão da proteína CCND1 

relaciona-se com a espessura de Breslow, presença de metástase e tempo de sobrevida 

mais curto (Oba et al., 2011). 

Fatores genéticos também influenciam no risco de indução do câncer por raios 

UV. O receptor de melanocortina 1 (MC1R) é um locus genético crítico envolvido na 

pigmentação, na resposta adaptativa ao bronzeamento e na susceptibilidade ao 

melanoma (D’Orazio et al., 2013). Além de mediar a resposta ao bronzeamento, o 

MC1R exerce uma influência poderosa sobre a capacidade dos melanócitos de reparar 

os danos causados ao DNA por meio da via NER (Sturm et al., 2002; Abdel-Malek et 

al., 2009). Estudos demonstram que polimorfismos no MC1R são correlacionados com 

a elevação da sensibilidade a radiação UV, o reparo menos eficiente dos danos no DNA 

e o aumento do risco de melanoma (Landi et al., 2002; Wong et al., 2012). 

 

1.3. Estadiamento do melanoma  

 

O sistema de estadiamento do melanoma é clinicamente importante porque 

possibilita categorizar os pacientes em diferentes grupos em termos de prognóstico. Isso 

propicia o direcionamento para o tratamento mais adequado, o acompanhamento da 

resposta terapêutica e a avaliação do risco de recorrência (Dickson; Gershenwald, 

2011). 
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Durante muitos anos, os tumores eram classificados de acordo com os níveis de 

Clark, que descrevem o grau de invasão tumoral através das camadas da pele (Balch et 

al., 2001). Existem cinco níveis: a) nível I: quando a lesão encontra-se restrita na 

epiderme (melanona in situ); b) nível II: quando atinge a derme papilar, sem ultrapassá-

la; c) nível III: quando o tumor cresce verticalmente, atingindo o limite entre a derme 

papilar e a derme reticular; d) nível IV: quando infiltra a derme reticular; e) nível V: 

quando o tumor invade a hipoderme (Mervic, 2012a). 

Estudos tem demonstrado que os níveis de invasão de Clark apresentam menor 

reprodutibilidade entre os patologistas e possuem menor precisão no fornecimento de 

informação prognóstica em comparação com outros fatores de categorização. Assim, na 

versão mais atualizada do manual de estadiamento de melanoma do American Joint 

Committee on Cancer- AJCC, os níveis de Clark apresentam menor relevância (Balch et 

al., 2001; Balch et al., 2009b). 

No manual da AJCC a classificação TNM (tumor - linfonodo - metástases) é 

usada para estadiar melanoma (Balch et al.,2009a). Os fatores mais importantes para o 

estadiamento são: a espessura do tumor (espessura de Breslow), o aparecimento de 

ulceração microscópica e a taxa mitótica (Mervic, 2012b). Além disso, nessa nova 

versão ocorreu a inclusão formal da avaliação imuno-histoquímica para a detecção de 

micrometástases nodais, onde pelo menos um marcador específico para melanoma deve 

ser utilizado, como por exemplo, HMB-45, Melan-A ou MART 1 (Balch et al.,2009a; 

Dickson & Gershenwald, 2011). 

A espessura de Breslow mensura (em milímetros) a distância entre a camada 

superior da epiderme e o ponto mais profundo da penetração do tumor. Há uma relação 

inversa entre a espessura tumoral e o prognóstico: quanto mais espesso o melanoma, 

menor a taxa de sobrevia. Portanto, a espessura de Breslow é considerada um dos 
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fatores mais significativos na previsão da progressão da doença (Balch et al., 2001; 

Balch et al., 2009a).  

De acordo com a espessura, os melanomas podem ser definidos como finos (< 

1mm), de espessura intermediária (ente 1 e 4 mm) e espessos (> 4mm). Os pacientes 

portadores dos melanomas finos são considerados de baixo risco, visto que raramente 

haverá metastatização. Já os que possuem melanomas espessos apresentam elevado 

risco de recorrência e baixa sobrevida (Dickson; Gershenwald, 2011; Mervic, 2012). 

A ulceração consiste na perda de continuidade da derme sobre o tumor primário. 

Vários estudos demonstram que a presença de ulceração representa um fenótipo tumoral 

mais agressivo, com maior probabilidade de metástase e pior prognóstico (Balch et al., 

2001; Spatz et al., 2003). 

A atividade mitótica (por mm2) consiste na medida de proliferação do tumor 

primário. Evidências apontam que, quando avaliada na fase de crescimento vertical, é 

um dos fatores preditivos de sobrevida mais relevantes. Além de informações 

prognósticas, a determinação da taxa mitótica também é importante para o planejamento 

da extensão da cirurgia (Barnhill et al., 2005; Elder et al., 2005; Thompson et al., 2011). 

Na classificação TNM, as categorias de estadiamento são: T (baseada no tamanho 

tumoral), N (presença de metástases nos linfonodos regionais) e M (presença de 

metástases em sítios distantes). Estas são agrupadas em estádios, com base nos fatores 

relacionados com a sobrevida (Balch at al., 2009b; Mervic, 2012a). Assim, os preditores 

de sobrevida em pacientes com melanomas nos estádios I e II (tumor localizado sem 

evidência de metástase) são a espessura de Breslow, a presença ou ausência de 

ulceração e o índice mitótico. Os preditores de sobrevivência na doença em estágio III, 

que representa pacientes com metástases nodais, são o número total de nódulos 

metastáticos, a carga tumoral (que é empiricamente dividida em micrometástases e 
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macrometástases) e a ulceração do tumor primário. No melanoma estádio IV, que inclui 

pacientes com doença metastática, o preditor é a localização de metástases distantes 

(Balch at al., 2009a; Dickson & Gershenwald, 2011; Mervic, 2012b). Na tabela 1 estão 

as categorias de estadiamento TNM para melanoma cutâneo.  

 

Tabela 1: Classificação TNM do melanoma cutâneo classificado em relação à 

extensão do tumor (T), presença ou ausência de linfonodos regionais (N) e 

de metástase (M) (Santos, 2005). 

 
Tumor Primários (T) 

Classificação Breslow (mm) Ulceração/Mitoses 

Tin situ Não se aplica Não se aplica 

T1 ≤ 1,00 
a: Sem ulceração e mitose < 1/mm

2 

b: Com ulceração ou mitose ≥ 1/mm
2

 

T2 1,01 - 2,00 a: Sem ulceração b: Com ulceração 

T3 2,01 - 4,00 a: Sem ulceração b: Com ulceração 

T4 > 4,00 a: Sem ulceração b: Com ulceração 

 

 

Metástases nodais 

N Número de 

linfonodos com focos 

metastáticos 

Metastática nodais 

N0 0 NA 

N1 1 
a: Micrometástases* b: Macrometástases† 

 

N2 

 

2 a 3 
a: Micrometástases* b: Macrometástases† 

c: Metástase em trânsito/ satelitoses, sem 

linfonodo metastático 

 

N3 

≥ 4 linfonodos 

metastáticos, linfonodos 

confluentes ou metástase 

em trânsito/ satelitoses 

com linfonodos 

metastáticos 
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Metástases à distância 

M Local LDL  

M0 Ausente - 

M1a Pele, subcutâneo ou linfonodos metastáticos 

distantes 

Normal 

M1b Metástase pulmonar Normal 

M1c Todas as outras metástases viscerais Normal  

 Mestástases a distância  Elevado  

 

 

* Micrometástases são diagnosticadas após a biópsia de linfonodo sentinela. 

† Macrometástases são definidas como linfonodos metastáticos detectados 

clinicamente e confirmados histopatologicamente. 

 

       

1.4. Marcadores sorológicos do melanoma  

 

Diversos candidatos têm sido estudados como possíveis marcadores 

sorológicos para o melanoma cutâneo, tais como: as enzimas lactato desidrogenase 

(LDH), a tirosinase, o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), 

osteopontina, YKL-40, S100 e a IL-8 (Karagiannis et al., 2015). 

A lactato desidrogenase (LDH) é uma enzima citosólica, tetramérica e 

pertencente à família 2- hidroxi ácido oxidoredutase. Seu papel é aumentar a taxa 

de inter-conversão simultânea de piruvato para lactado e de nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NAD)H para NAD+. A LDH é predominantemente envolvida na 

glicólise anaeróbia e aeróbia (efeito Warburg); contudo, apresenta múltiplas 

funções adicionais em tecidos normais e tumorais, ainda não bem elucidadas 

(Valvona et al., 2015). A LDH é um biomarcador sorológico para melanoma 

cutâneo, sendo liberada após danos ou morte celulares, consistindo, deste modo, 

em um indicativo de evolução da doença (Solassol, et al., 2011). Entretanto, o 

aumento da LDH no soro não é específico para malignidade, pois também pode 

ocorrer em muitos outros contextos celulares, tais como hemólise, infecção, infarto 
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e inflamação. Contudo, trata-se de uma ferramenta útil para indicar a progressão 

tumoral em pacientes com melanoma em estágio avançado; inclusive, foi inclusa 

no sistema de classificação TNM (Solassol, et al., 2011; Karagiannis et al., 2015).  

A enzima tirosinase faz parte do processo de biossíntese da melanina e é 

constitutivamente expressa em melanócitos e nas células de melanoma. Estudos 

demonstram que níveis elevados de mRNA da tirosinase podem ser detectados no 

sangue de pacientes com melanoma metastático, por RT-PCR. Entretanto, o valor 

prognóstico deste marcador ainda está sendo investigado, pois uma grande 

variabilidade tem sido relatada em estudos envolvendo pacientes com melanoma 

metastático (Karagiannis et al., 2015). 

O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) é um potente fator 

angiogênico, o qual foi descrito pela primeira vez como um fator de crescimento 

essencial para as células endoteliais vasculares. O VEGF está superexpresso em 

muitos tipos de tumores e a sua contribuição para o processo de angiogênese, 

proliferação e metástase é amplamente conhecido. O VEGF é produzido por vários 

tipos celulares e compreende seis proteínas diferentes, incluindo: fator de 

crescimento placentário, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D e VEGF (VEGF-

E). Estudos têm apontado que o VEGF não é expresso em melanócitos normais, 

mas encontra-se superexpresso em células de melanoma, onde existe uma 

correlação com a progessão do melanoma metastático (Rajabi et al., 2012). 

Osteopontina (OPN) é uma glicoproteína que foi identificada pela primeira 

vez no ano de 1986, em osteoblastos. A OPN é um proteína multifuncional, 

presente na matriz extracelular e composta de ~ 300 resíduos de aminoácidos, com 

aproximadamente 30 resíduos de hidratos de carbono, incluindo dez resíduos de 

ácido siálico (Sase et al., 2012). Esta proteína tem sido relacionada com a 
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diminuição da apoptose e o favorecimento do crescimento tumoral. Recentemente, 

foi demonstrado que a associação da OPN com a proteína S100B está 

correlacionada com o aumento da susceptibilidade de recidiva e progressão 

metastática no melanoma (Bandopadhyay et al., 2014; Becker et al., 2009).  

YKL-40, também denominada glicoproteína-39 da cartilagem humana (HC 

gp-39), é secretada por muitos tipos celulares, incluindo células tumorais e do 

sistema imunológico (tais como macrófagos e neutrófilos ativados). Estudos 

evidenciam que a detecção elevada desta proteína em pacientes com mau 

prognóstico pode ser resultante da interação ente os macrófagos no microambiente 

tumoral e as células de melanoma (Krogh et al., 2016).  

A família de proteínas S100 é composta por 21 membros que apresentam 

semelhança estrutural, mas não são funcionalmente intermutáveis. Esta família 

modula as respostas celulares, funcionando como sensores intracelulares de Ca2+ e 

de fatores extracelulares. Estudos in vivo demonstram que estas proteínas estão 

envolvidas em diversos processos tumorigênicos, tais como: proliferação celular, 

metástase, angiogênese e evasão imunológica. As proteínas S100 têm sido 

amplamente estudadas na última década como marcadores para o melanoma, pois a 

expressão e secreção destas encontram-se significativamente aumentadas nas 

células tumorais (Bresnick et al., 2015).  

A interleucina-8 (IL-8), também conhecida como CXCL8, é uma quimiocina 

produzida por células tumorais e está associada a respostas inflamatórias. Estudos 

recentes têm mostrado que IL-8 está relacionada com a carga tumoral, 

estadiamento, sobrevida e a resposta frente a alguns agentes terapêuticos, como os 

inibidores de BRAF (Karagiannis et al., 2015). 
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1.5. Tratamento do melanoma 

 

        A conduta terapêutica é baseada, sobretudo, de acordo com o estadiamento da 

doença. Nos estágios iniciais, o principal tratamento é cirúrgico. Havendo a presença de 

metástases, pode ser realizada terapia adjuvante com interferon, administração de 

radioterapia e tratamento com quimioterapia (Ethun; Delman, 2016;Fava et al., 2017). 

        Os quimioterápicos mais utilizados no tratamento do melanoma maligno são a 

dacarbazina (DTIC), cisplatina (CDDP), nitrosuréias (carmustina e lomustina) e agentes 

que atuam sobre os microtúbulos (alcaloides da Vinca e taxanos) (Locatelli et al., 2013).         

A dacarbazina é o quimioterápico padrão, consistindo na única droga citotóxica que tem 

gerado taxas consistentes de resposta, variando de 20 a 25%; entretanto esta resposta é 

parcial. As outras drogas citadas não mostraram superioridade comparada à dacarbazina 

(Hsan et al., 2010; Locatelli et al., 2013).  

        A radioterapia no tratamento do melanoma cutâneo é limitada, apresentando 

relação direta entre a dose empregada e a extensão e localização do tumor. Esta 

modalidade é indicada, principalmente, para o tratamento paliativo de metástases 

sintomáticas nos ossos e cérebro (Locatelli et al., 2013).  

        As opções para o tratamento do melanoma em estágio avançado evoluíram 

significativamente em um curto período de tempo, sobretudo nos tumores que 

apresentam mutações no gene BRAF (Singh et al., 2017). O melanoma metastático 

ainda é considerado uma doença devastadora. Até o ano de 2011 a conduta terapêutica 

padrão, que consistia na quimioterapia com a dacarbazina e na imunoterapia com 

interleucina-2, a sobrevida global média dos pacientes era de nove meses (Luke; 

Schwartz, 2013; Luke et al., 2017). Além disso, estes tratamentos apresentam 
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importantes limitações, como baixa taxa de resposta (inferior a 15%) e toxicidade grave 

(Finn et al., 2012). 

Em decorrência de várias décadas de pesquisa sobre a genômica dos tumores e os 

princípios fundamentais da resposta imune contra o câncer, desde 2011 até o presente 

momento vários medicamentos foram aprovados pelo FDA para o tratamento do 

melanoma metastático (Luke et al., 2017; Luo; Shen, 2017). Estes tratamentos são: a) 

terapia alvo-específica com inibidores de BRAF e MEK; b) imunoterapia com os 

anticorpos anti-CTLA-4 e anti-PD1 e c) terapia viral oncolítica com o vírus do herpes 

T-VEC. Os estudos clínicos demonstraram que sobrevida global média dos pacientes 

aumentou para pelo menos dois anos (Chapman et al., 2011; Callahan; Wolchok, 2013; 

Saito et al., 2015; Millet et al., 2017). No entanto, apesar da menor eficácia, a 

quimioterapia continua sendo o padrão de tratamento, por questões econômicas e de 

acessibilidade/disponibilidade.  

        Existe uma heterogeneidade substancial na progressão do melanoma. Um terço dos 

pacientes manifestam uma doença multifocal e de evolução rápida quando o melanoma 

metastático é detectado pela primeira vez (Singh et al., 2017). Tais pacientes, no geral, 

são incapazes de obter remissões duradouras mesmo com os tratamentos mais 

avançados. Além disso, subsiste o sério problema de resistência secundária, visto que as 

células de melanoma apresentam alta instabilidade genômica e capacidade de adaptar-se 

em microambientes desfavoráveis (Saito et al., 2015; Millet et al., 2017). Aliado a esse 

cenário, existe uma problemática relacionada a custos e acessibilidade ao tratamento 

com as novas terapias. Assim, apesar da quimioterapia ser menos eficaz, esta 

modalidade continua exercendo um papel central no tratamento do melanoma 

metastático (Luo; Shen, 2016). Deste modo, o desenvolvimento de estratégias 

multimodais, incluindo radiação, cirurgia e quimioterapia, bem como a combinação de 
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abordagens terapêuticas (moleculares e imunológicas), são indispensáveis para os 

avanços na clínica e a disponibilização de terapias eficazes e acessíveis (Ascierto et al., 

2016; Luk et al., 2017). 

 

1.6. Infusão Transdérmica de Fármacos (ITDF)  

 

1.6.1. Estrutura da pele 

 

 A pele é o maior órgão do corpo, constituindo cerca de 16% da massa corporal. 

Ela é estruturada em duas camadas primárias, a epiderme e a derme, as quais são 

constituídas por componentes epiteliais, mesenquimais, glandulares e neurovasculares 

(Figura 3). Dentre as várias funções da pele, a principal é a de revestimento e proteção 

(D’Orazio et al., 2013). 

 A epiderme, de origem ectodérmica, consiste na camada mais externa da pele, 

sendo ponto de contato do corpo com o meio ambiente. As características biológicas e 

físicas desta propiciam uma função relevante na proteção frente a fatores ambientais 

agressivos (tais como luz UV), agentes patogênicos infecciosos e substâncias 

químicas. (Slominski et al., 2012). A epiderme é organizada em camadas funcionais, 

definidas majoritariamente pelas características de queratinócitos (tais como tamanho, 

forma, nucleação e expressão de queratina). Estas camadas são: estrato basal, estrato 

espinhoso, estrato granuloso, estrato lúcido e estrato córneo (camada mais externa) 

(Sharma et al., 2011). 
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Figura 3: Estrutura da pele. Adaptado de: Sharma et al., 2011. 

 

Os queratinócitos epidérmicos, oriundos da divisão celular das células-tronco no 

estrato basal, à medida que migram em direção à superfície da pele para formar os 

corneócitos, sofrem diversos processos de diferenciação, os quais envolvem 

enucleação e acúmulo de queratina (Chua et al., 2016). Os queratinócitos também 

recebem melanina, a partir de melanócitos (Nordlund et al., 2007). Os corneócitos são 

células mortas, mas intactas, fortemente ligadas entre si por desmossomos e junções 

comunicantes para formarem a barreira mais externa da epiderme, o estrato córneo 

(Sharma et al., 2011). 

O estrato córneo contém cerca entre 10 a 25 camadas de corneócitos, sendo 

composto por proteínas (79 – 90%) e lipídeos (5 – 15%). Ele é flexível, mas 

relativamente impermeável, consistindo no principal obstáculo à penetração cutânea de 

fármacos (Marwah et al., 2016). 

A derme, derivada do mesoderme, está subjacente à epiderme e abriga os 

folículos pilosos, nervos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. A derme é 
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composta, majoritariamente, de tecido conjuntivo contendo células imunes e 

fibroblastos. O suprimento sanguíneo nessa camada tem função essencial na regulação 

da temperatura corporal, no fornecimento de nutrientes e de oxigênio e na remoção de 

toxinas (Shama et al., 2011). 

A hipoderme ou tecido adiposo subcutâneo funciona como suporte mecânico e 

nutricional para a derme e a epiderme. Além de servir como depósito de gordura, esta 

camada auxilia na regulação da temperatura. Abriga os principais vasos sanguíneos e 

nervos da pele. Apresenta importância na administração transdérmica de fármacos, 

visto que, para atingir a circulação sistêmica, este deve atravessá-la (Slominski et al., 

2012; Marwah et al., 2016). 

 

1.6.2. Permeação cutânea de fármacos 

 

Os fármacos podem permear a pele por intermédio de três vias (Figura 4) 

(Marwah et al., 2016; Zaleski-Larsen; Fabi, 2016): 

 Intercelular ou paracelular: a molécula difunde-se através da matriz lipídica, 

entre os corneócitos. Constitui a principal forma de passagem de substâncias lipofílicas 

(Ghaffarian; Muro, 2013); 

 Intracelular ou transcelular: a molécula passa através dos corneócitos, por 

meio dos transportes ativo e passivo, endocitose e transcitose, consistindo na principal 

forma de passagem de substâncias hidrofílicas. Quando ocorre a formação de um poro 

aquoso, esse é resultado da degradação dos corneodesmossomas. Métodos como 

ultrassom e ionoforese podem aumentar essa forma de permeação (Sharma et al., 2011; 

Parnami et al., 2014). 
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 Transapêndices: a permeação ocorre através dos folículos pilosos e glândulas 

(Sharma et al., 2011). 

 

Figura 4: Vias de permeação cutânea. Adaptado de: Marwah et al., 2016. 

 

Estudos tem demonstrado que o folículo piloso é um alvo relevante para a 

administração tópica de fármacos. Além de ser facilmente acessível, apresenta uma 

diversidade de estruturas que são de interesse terapêutico, tais como o infundíbulo 

circundado por capilares sanguíneos, células apresentadoras de antígeno e a glândula 

sebácea (Patzelt; Lademann, 2013; Fang et al., 2014).  

A rede de capilares sanguíneos ligada aos folículos propicia que as moléculas 

administradas penetrem no infundíbulo e atinjam rapidamente a circulação sanguínea, 

evitando assim a barreira do estrato córneo (Schaefer; Lademann, 2001). Assim, a 

administração via folículo piloso permite um rápido acesso do fármaco às camadas 

mais profundas da pele e maior biodisponibilidade (Luther et al., 2012; Patzelt; 

Lademann, 2013). Além disso, os folículos pilosos podem atuar como um reservatório 

de fármacos (Knorr et al., 2009). 
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A administração de fármacos através dos folículos pilosos depende de diversos 

aspectos, sendo influenciada pelas propriedades físico-químicas do fármaco e pela 

densidade dos folículos em diferentes locais do corpo (Otberg et al., 2004; Vogt et al., 

2005). 

Recentemente foi demonstrado que a deposição de minoxidil em apêndices 

cutâneos como os folículos pilosos contribuem para a penetração do minoxidil na 

circulação sanguínea (Grice et al., 2010). Os resultados do estudo de Blume-Peytavi e 

colaboradores (2010) evidenciaram que a permeação do Minoxidil pela via 

transapêndices consiste em um fator crucial para o crescimento capilar promovido pela 

ação do fármaco. 

Diversos fatores influenciam a permeação cutânea dos fármacos (Marwah et al., 

2016): 

a. Propriedades físico-químicas da molécula: coeficiente de partição, coeficiente 

de difusão, tamanho, solubilidade, ponto de fusão e grau de ionização (Dhote et 

al., 2012; Park et al., 2012); 

b. Propriedades físico-químicas do método de entrega de fármacos (Rehman; 

Zulfakar, 2014; Schoellhammer et al., 2014); 

c. Propriedades fisiológicas da pele (de acordo com a idade, raça, temperatura, 

pH na superfície e suprimento sanguíneo) (Jones; Moss, 2010; Subedi et al., 

2010). 

 

1.6.3. Administração transdérmica de fármacos 

 

A pele é o órgão mais facilmente acessível do corpo humano, sendo um local 

para a aplicação de fármacos visando a obtenção tanto de efeitos locais quanto 
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sistêmicos (Sharma et al., 2011). A via de administração transdérmica constitui em 

uma alternativa às vias intravenosa e oral. Entre as vantagens desta via, destacam-se 

(Durand et al., 2012; Singh et al., 2012; Marwah et al., 2016): 

• Entregar o fármaco diretamente no tecido-alvo; 

• Evitar a degradação do medicamento no estômago; 

• Impedir o efeito de primeira passagem pelo fígado, o qual poderia resultar na 

inativação de moléculas ou na geração de compostos tóxicos. Como resultado, 

pode haver o aumento da biodisponibilidade e a redução da toxicidade; 

• Proporcionar níveis plasmáticos estáveis; 

• Não ser invasiva, facilitando a adesão; 

• Consistir na via mais adequada para pacientes inconscientes e com dificuldades 

de deglutição, bem como nos casos de vômito e/ou diarreia; 

• Permitir a rápida interrupção do efeito dos fármacos, se desejável, com a sua 

remoção; 

•Reduzir risco de overdose. 

Entretanto, a pele, majoritariamente o estrato córneo, apresenta uma formidável 

barreira à penetração de medicamentos, limitando assim a disponibilidade tópica e 

transdérmica. Visando aumentar os efeitos locais de fármacos na pele e contornar os 

aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos indesejáveis quando estes são 

administrados por outras vias, diversas estratégias têm sido desenvolvidas para 

maximizar a permeação cutânea de fármacos (Subedi et al., 2010; Schoellhammer et 

al., 2014;). Vários métodos mecânicos, físicos e químicos reduzem a função de 

barreira da pele e/ou aumentam o coeficiente de partição do fármaco por intermédio 

dos seguintes mecanismos (Csizmazia et al., 2012; Marwah et al., 2016):  

a. alteração das propriedades físico-químicas do estrato córneo; 
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b. modificação das propriedades de hidratação do estrato córneo; 

c. interação com lipídeos e proteínas intra e intercelulares; 

 

1.6.4 Gerações de sistemas de infusão transdérmica de fármacos 

 

Segundo Prausnitz e Langer et al. (2008), existem 3 gerações de sistemas de 

infusão transdérmica de fármacos:  

 A) Primeira geração:  

Corresponde a maioria dos adesivos transdérmicos de uso clínico. Nesse sistema 

são utilizados fármacos que possuem propriedades muito particulares, tais como baixo 

peso molecular, caráter lipofílico e eficácia mesmo em baixas doses. O transporte das 

moléculas ocorre pela via intercelular, sendo dependente da solubilidade na matriz 

lipídica (Guy, Hadgraft, 2003; Prausnitz, et al., 2004; Prausnitz et al., 2008; Swain et 

al., 2011). Deste modo, a entrega transdermal destes é limitada, principalmente, pela 

barreira formada pelo extrato córneo. 

  

B) Segunda geração:  

Contempla estratégias que melhoram a permeação cutânea, aumentando o escopo 

de possíveis tratamentos. É representada pelo uso de forças motrizes para o transporte 

transdérmico, como o ultrassom e a iontoforese. No entanto em tais métodos a maior 

dificuldade é manter o equilíbrio entre a permeação através do estrato córneo e a 

proteção exercida pelos tecidos mais profundos. Esta segunda geração de sistemas 

ganhou destaque na prática clínica, sobretudo, por propiciar o aumento da entrega de 

substâncias de baixo peso molecular e facilitar a permeação de fármacos, carreados ou 

não, pela via intracelular. No entanto, trouxe pouco impacto na penetração de 
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macromoléculas e fármacos insolúveis em água (Guy, Hadgraft, 2003; Prausnitz, et al., 

2004; Prausnitz et al., 2008; Swain et al., 2011; Kumar et al., 2013).    

A iontoforese (Figura 5) normalmente é realizada com a aplicação de uma 

corrente contínua de baixa tensão. Baseia-se no aumento da permeabilidade por gerar 

uma corrente elétrica que cruza o extrato córneo. Drogas carregadas eletricamente são 

movidas via eletroforese, enquanto que as fracamente carregadas e as sem carga elétrica 

são movidas pelo fluxo eletro-osmótico de água, gerado pelo movimento de cátions e 

ânions no estrato córneo. Devido ao fato de a iontoforese não mudar primariamente a 

barreira cutânea, é utilizada apenas para pequenas moléculas carregadas eletricamente 

ou macromoléculas com poucas centenas de Daltons (Karande et al., 2005; Dhote et al., 

2012). 

 

       

Figura 5: Técnica de iontoforese. Adaptado de Marwah et al., 2016. 

 

O ultrassom (Figura 6) foi o primeiro método largamente reconhecido para 

aumentar a permeação cutânea de fármacos. Este efeito foi descoberto quando 
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fisioterapeutas perceberam que as massagens realizadas com agentes anti-inflamatórios 

apresentavam melhor resultado quando havia posterior aplicação do ultrassom, em 

comparação com mesmo procedimento sem o uso deste agente físico (Machet, 

Boucaud, 2002; Pikal, 2001). Ultrassom consiste em ondas mecânicas que oscilam com 

frequências muito altas ao ponto de seres humanos não conseguirem escutar. Seu efeito 

predominate é o de romper a estrutura lipídica do estrato córneo e, assim, aumentar a 

permeabilidade. Também podem formar bolhas que geram poros pelos quais passam 

proteínas e vacinas (Marwah et al., 2016). No entanto, este resultado só é obtido com o 

uso de moléculas de baixo peso molecular e de caráter lipofílico (Karande et al., 2005; 

Dhote et al. 2012). 

        Figura 6: Técnica de ultrassom. Adaptado de Marwah et al., 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Técnica de ultrassom. Adaptado de Marwah et al., 2016. 

 

c) Terceira geração:  

É composta por tecnologias que possibilitam a permeação de macromoléculas no 

estrato córneo. O objetivo é promover uma ruptura significante desta barreira, 

proporcionando maior efeito de penetração transdérmica, sem haver interação com os 
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tecidos mais profundos. Neste sentido, as microagulhas, a ablação termal e os 

dispositivos de microinjeção são os métodos mais efetivos para essa entrega 

trasncutânea, podendo ser utilizadas para a administração de macromoléculas, drogas 

lipofílicas, proteínas terapêuticas e vacinas. 

Uma infusão transdérmica eficaz e segura deve ser baseada na obtenção do 

equilíbrio entre a entrega efetiva dos fármacos e a segurança do procedimento. Alguns 

sistemas de terceira geração têm sido bem tolerados para esta finalidade, especialmente 

os sistemas que utilizam microagulhas injetoras (Figura 7) e ablação térmica (Prausnitz 

et al., 2008; Swain et al., 2011; Kumar et al., 2013; Sirsi et al., 2014).  

 

 

 

Figura 7: Sistema de ITDF utilizando microagulhas, com controle digital.  

 

        No presente estudo escolheu-se como método de infusão transdérmica a ablação 

térmica, realizada por meio de dispositivo de radiofrequência fracionada para a infusão 

de etoposídeo, empregado no tratamento do melanoma maligno cutâneo. 
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1.7. ITDF por ablação térmica utilizando dispositivo de radiofrequência   

 

A radiofrequência (RF) é o conjunto de radiações eletromagnéticas que oscilam 

simultaneamente no campo elétrico e magnético (Gold et al., 2007). Possuem 

frequências extremamente amplas, podendo variar de 3Khz à 300 GHz. A RF promove 

o aquecimento tissular de duas maneiras: resistência do tecido à passagem dos elétrons 

(impedância) – RF resistivo, ou fricção ocasionada pela rotação das moléculas de água 

no campo eletromagnético – RF capacitiva.  

No espectro eletromagnético, a RF possui comprimentos de onda muito altos -

acima de 106 nm (Figura 8 ). (Sintov et al., 2003; Gherardini et al., 2014; D'Agostino et 

al., 2014). Quanto à polaridade, existem várias modalidades de radiofrequência: 

monopolar, unipolar, bipolar, tripolar ou multipolar, monopolar multifocal, fracionada e 

microagulhada. 

 

 

Figura 8: Espectro eletromagnético e os diferentes lasers, com seus comprimentos de 

onda.  
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1.7.1. Monopolar 

 

A movimentação iônica ocorre no sentido do polo positivo em direção ao negativo 

(terra), onde o calor é gerado com maior intensidade no ponto de entrada (Figura 9). 

Neste modelo, ocorre a circulação de elétrons pelo corpo humano. Possui grande 

capacidade termogênica, porém pouco ou nenhum controle sobre a profundidade da 

penetração (Dendle et al., 2016).   

 

           

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema da RF monopolar.  

 

1.7.2. Unipolar 

 

Nesta modalidade existe apenas o polo positivo, não havendo a necessidade de fio 

terra. A geração de calor ocorre por meio da indução de movimentos rotacionais das 

moléculas de água, sem a passagem de corrente elétrica pela pele (RF capacitiva). 

Funciona similarmente a uma antena de rádio (Figura 10). Neste modelo há grande 

dificuldade de se controlar a profundidade da penetração. Por não haver passagens de 

elétrons, necessita-se de alta energia para geração do efeito térmico. Possui ação 

profunda (Beasley; Weiss, 2014). 

Polo positivo Polo negativo 
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Figura 10: Esquema da radiofrequência unipolar.  

 

1.7.3. Bipolar 

 

Trabalha com eletrodos negativos e positivos no mesmo local de ação. Não há 

necessidade de fio terra (Figura 11). A circulação de elétrons é apenas local. Tem ação 

mais superficial (Divaris et al., 2014).                             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema da radiofrequência bipolar.  

 

1.7.4. Tri ou multipolar 

 

Esta modalidade representa a evolução do modo bipolar. Nela são utilizados 3 ou 

mais eletrodos (Figura 12) que emitem elétrons entre si. A passagem de elétrons ocorre 

nos dois sentidos, sendo que hora um eletrodo se comporta como positivo e hora como 
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negativo. Nunca um elétron parte de um polo e chega a dois outros; portanto, apresenta 

um comportamento bipolar com intensa alternância de polaridade. A corrente elétrica 

sempre varia entre local de saída e o ponto de chegada. Isso faz com que a energia 

disponibilizada na superfície da pele seja mais homogênea e melhor distribuída. Este 

tipo de tecnologia possui ação dérmica e epidérmica, ao mesmo tempo (Krueger; 

Sadick, 2013).   

 

                            

Figura 12: Esquema da radiofrequência multipolar. (A) Vista lateral; (B) Vista sagital.  

 

1.7.5. Monopolar Multifocal 

 

Esta tecnologia monopolar apresenta apenas um polo positivo fragmentado em 

numerosos eletrodos, de tal forma que os elétrons caminham sempre de forma uniforme 

para um mesmo eletrodo negativo. Isso torna o aquecimento totalmente homogêneo, ao 

longo da placa de aplicação (Figura 13). Desta forma, é possível, com apenas poucos 

disparos,  elevar a temperatura cutânea para a temperatura de trabalho (40-42°C). Esta 

tecnologia tem ação predominantemente na junção dermo-epidérmica, com pouco ou 

nenhum efeito no subcutâneo. É utilizada basicamente no tratamento da flacidez 

(Hodgkinson, 2009).    
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Figura 13: Esquema da radiofrequência Monopolar Multifocal. (A) Vista lateral; (B) 

Vista sagital.  

 

1.7.6.  Fracionada 

Esta tecnologia concentra a energia da RF em pequenos eletrodos pontuais, 

produzindo colunas de ablação e coagulação na epiderme e na derme a depender da 

energia utilizada, sem atingir o subcutâneo (Figura 14). Este processo cria vários 

microcanais, referidos como zonas microscópicas de tratamento. Por tais microcanais, 

diversas moléculas podem passar em direção as camadas mais profundas da pele (Akita 

et al., 2014; Zaleski-Larsen & Fabi, 2016). 

A RF fracionada é bipolar, sendo que o polo negativo centrífugo atrai os elétrons e 

faz com que as colunas de tecido coagulado sejam mais grossas na profundidade do que 

na superfície. Deste modo, a maior parte da área superficial da pele permanece intacta e 

não tratada. Esta região funciona como reservatório de células tronco, fatores de 

crescimento e células inflamatórias, as quais são capazes de rapidamente migrar para a 

pele traumatizada e facilitar a cicatrização (Akita et al., 2014; Zaleski-Larsen & Fabi, 

2016). 
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Figura 14: RF fracionada. (A) Imagem do elétrodo; (B) Representação esquemática da 

pele.  

 

1.7.7.  Microagulhada 

A RF microagulhada representa uma nova modalidade de tratamentos 

microinvasivos. Microagulhas banhadas à ouro penetram até profundidades pré-

determinadas podendo ser na epiderme, derme ou até hipoderme. Há diferentes 

modalidades de microagulhas, podendo ser isoladas, emitindo elétrons apenas nas 

pontas, ou não isoladas, emitindo elétrons em toda extensão das hastes. Referente  à 

polaridade são sempre bipolares podendo haver alternância de polaridades  (Pudukadan 

D. – 2017). 

                           

Figura 15: RF microagulhada. Representação esquemática  do sistema de RF 

microagulhada com agulhas isoladas perfazendo pontos de coagulaçao na derme. 
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1.8. O ciclo celular 

 

O ciclo de divisões da maioria das células compreende uma sequência complexa 

de eventos que garantem a transmissão correta, para as células filhas, de uma cópia 

completa do genoma. Estes eventos possibilitam que as células cresçam e se dividam 

(Palmisano et al., 2017). O estímulo inicial é oriundo da presença de fatores de 

crescimento, os quais se ligam a receptores presentes na membrana celular para 

desencadear a liberação de fatores de transcrição, impulsionando a célula pelo ciclo 

celular (Harper; Brooks, 2005) 

O ciclo celular é dividido em dois estágios: mitose (M), onde ocorre à divisão 

celular, e a intérfase, que corresponde ao intervalo entre duas fases M. A intérfase é 

composta pelas fases G1, S e G2. As células que irão replicar movem-se da fase G0 

(célula em repouso) para a fase G1, onde a célula produz o RNA (ácido ribonucleico) e 

as proteínas necessárias para a síntese do DNA. O balanço entre sinais proliferativos e 

de inibição da proliferação em G1 irão determinar se o ciclo vai progredir para a fase S, 

onde se inicia a replicação ou síntese do DNA. A fase S é seguida por G2, onde as 

células se preparam para entrar na mitose e se dividir (Malumbres; Barbacid, 2009; 

Palmisano et al., 2017). 
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Figura 16: Ciclo celular e pontos de checagem. Adaptado de Lombardi e Lasagni, 

2010. 

 

Entre as fases do ciclo celular existem pontos de checagem que asseguram a 

correta progressão das células através destas. Tal controle é feito por uma subfamília de 

quinases dependentes de ciclinas (CDKs), cuja ativação depende da interação com as 

ciclinas (Kastan; Bartek, 2004; Bartek; Lukas, 2007). Portanto, a atividade de cada 

CDK é regulada pelos níveis da sua ciclina e também pela expressão de inibidores 

específicos das CDK (Visconti et al., 2016).  

A passagem pelo ponto de restrição em G1 é regulada, majoritariamente, por 

complexos de CDK4 e CDK6 com as ciclinas do tipo D. A ligação da ciclina E com a 

quinase CDK2 é importante para a transição G1-S e para o início da duplicação do 

DNA. Os complexos CDK2-ciclina A também contribuem para o início da síntese do 

DNA e a progressão das células através da fase S. A transição G2-M depende da 
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interação da CDK1 e a ciclina B (Figura 15) (Errico; Costanzo, 2012; Visconti et al., 

2016). 

Danos ao DNA e outros insultos genotóxicos que comprometam a estabilidade do 

genoma levam a ativação de p53, resultando em parada do ciclo celular e na ativação de 

mecanismos de reparo no DNA (Jackson; Bartek, 2009; Yoshida; Miki, 2010). Se os 

danos ao DNA não forem reparados ocorrerem falhas nos pontos de checagem e as as 

células entram em apoptose (Malumbres; Barbacid, 2010).  

 

1.9. Alterações mitocondriais na apoptose 

 

Os mecanismos de indução e execução do processo apoptótico são altamente 

complexos e sofisticados. As duas principais vias de iniciação da apoptose são: 

intrínseca ou mitocondrial e extrínseca ou dos receptores de morte. Essas vias 

convergem para a fase de execução da apoptose, que é mediada, principalmente, pelas 

caspases efetoras (Plati et al., 2011; Green; Llambi, 2015). 

A mitocôndria é a principal organela envolvida no processo apoptótico. A via 

intrínseca é desencadeada por uma diversidade de estímulos, como luz ultravioleta, 

espécies reativas de oxigênio, ação de agentes citotóxicos e danos ao DNA (Bratton; 

Salvesen, 2010; Pradelli et al., 2010). As cascatas de sinalização celular ativadas por 

esses agentes promovem alterações na membrana mitocondrial interna, resultando na 

perda do potencial transmembrânico mitocondrial (despolarização da mitocôndria), 

abertura do poro de transição de permeabilidade mitocondrial (MPT) e liberação de 

várias proteínas pró-apoptóticas do espaço intermembrana para o citosol, onde dois 

importantes grupos se destacam (Parsons; Green, 2010; Plati et al., 2011). O primeiro 
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consiste do citocromo C, Smac/DIABLO (Second mitochondrial activator of 

caspases/direct IAP binding protein with low PI) e HtrA2/Omi (Non-methionine 

initiating protein/High-temperature requirement), que mediam a apoptose através da 

ativação de caspases. O segundo grupo é composto pela endonuclease G e AIF 

(Apoptosis Inducing Factor), que induzem eventos apoptóticos independentes das 

caspases (Green; Llambi, 2015; Kiraz et al., 2016). 

A dissipação do potencial transmembrânico mitocondrial é um evento que 

acontece durante os estágios iniciais da morte por apoptose, antes da evidência de 

qualquer alteração morfológica (Pradelli et al., 2010). Alguns fluorocromos catiônicos e 

lipofílicos se acumulam na mitocôndria e a extensão dessa captação, avaliada pela 

intensidade de fluorescência, reflete as mudanças no potencial transmembrânico 

mitocondrial (Wlodkowic et al., 2012). Sendo assim, quanto mais despolarizada estiver 

a mitocôndria, menor a quantidade do fluorocromo que se acumula e menor a 

fluorescência da célula (Wlodkowic et al., 2009). Um dos fluorocromos mais utilizados 

neste tipo de ensaio é a rodamina 123, que pode ser usada sozinha ou em combinação 

com o iodeto de propídeo nos ensaios de citometria de fluxo (Perry et al., 2011; 

Wlodkowic et al., 2011). 
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2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a eficácia do sistema de infusão transdérmica, que utiliza 

radiofrequência fracionada em conjunto com o etoposídeo, no tratamento de 

camundongos C57BL/6J portadores de melanoma dorsal. 

. 
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3. MÉTODOS 
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3.1. Animais de experimentação  

 

         Foram utilizados 60 camundongos isogênicos, machos, da linhagem C57BL/6J, 

com peso entre 26 a 28g e aproximadamente 4 meses de idade, fornecidos pelo Biotério 

Central do Instituto Butantan. Durante o procedimento experimental, os animais foram 

alimentados com ração peletizada para camundongos e água ad libitum, em ambiente 

com controle de temperatura (22 a 24°C) e ciclo claro-escuro de 12 horas. O manejo dos 

camundongos obedeceu às normas estabelecidas pela Comissão de Ética no uso de 

animais do Instituto Butantan (CEUAIB) e os princípios éticos do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). Este trabalho foi aprovado pela comissão de ética 

do Instituto Butantan (CEUAIB), processo no. 927/12 (Anexo I) e da Coordenadoria de 

Ética em Pesquisa da FMUSP (CEP), processo número 152/15  (Anexo II) 

 

3.2. Cultura da célula tumoral e inoculação nos animais  

 

        A linhagem de melanoma murino B16F10 (CRL 6475) foi adquirida da American 

Type Culture Collection (ATCC). As células foram cultivadas em meio de cultura 

RPMI-1640, pH 7.0, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) inativado, 2 

mM de L-glutamina e 1% de antibióticos (10.000 UI/mL de penicilina e 10 mg/mL de 

estreptomicina). Os frascos de cultura de 75 cm2 foram mantidos em estufa para 

incubação de células com atmosfera úmida com 5% de CO2 a 37°C. Após atingirem a 

confluência aproximada de 90%, as células foram subcultivadas para ampliação, 

realização de experimentos ou congelamento.  

        Antes da realização dos experimentos, as células foram contadas em câmara de 

Neubauer, utilizando-se o corante azul de tripan (1%), que é excluído do citoplasma das 
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células viáveis que possuem membrana celular intacta. Apenas as células com 

viabilidade igual ou superior a 90% foram inoculadas nos animais. 

 

3.3. Inoculação das células tumorais de melanoma B16F10 em camundongos 

C57BL/6J  

 

        Para inoculação das células tumorais, os camundongos machos C57BL/6J foram 

tricotomizados na área dorsal e pesados. Posteriormente, os animais foram submetidos à 

contenção manual e as células de melanoma B16F10 foram inoculadas na derme e no 

subcutâneo, na concentração de 104 em volume de 100 µL, na área dorsal dos animais, 

utilizando-se seringa de 1 ml e agulha hipodérmica (13 x 0,30 mm) (Figura 17).   

 

Figura 17: Desenho esquemático da inoculação das células tumorais do melanoma 

B16F10 na região dorsal dos camundongos. Fonte: Salomão et.al., 2016. 
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        Semanalmente foram avaliados o peso corpóreo, o volume tumoral e o perfil 

hematológico. Após o período de tratamento (28 dias), os animais foram eutanasiados e 

coletou-se a massa tumoral e órgãos internos (pulmão, baço, rins, linfonodos e fígado). 

Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais, cada um contendo 15 

animais, conforme descrito abaixo.  

 

3.4. Delineamento experimental   

 

O seguinte fluxograma resume a metodologia e as análises que foram 

realizadas.  

    

Camundongos C57BL/6J portadores de 
melanoma dorsal B16F10 

 

  

   N total = 60 camundongos C57BL/6J    

  

    

 

  

 

                                                              Tratamentos   

  

  

  

  

  

  

Grupo  
controle   
(n=15)     

  

RF +   
Etoposídeo   

(n=15)   

  
Etoposídeo  

 

  
(n=15)   

Apenas RF   
(n=15)   

  

 Avaliação do crescimento do tumor: mensuração da massa tumoral e 
da mortalidade; 

 Perfil hematológico: leucócitos, eritrócitos, plaquetas e reticulócitos 
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   ;   
  

) ( Eutanásia   
Coleta do tumor, órgãos e pele   

  

Foram avaliados:   
  

 Fases do ciclo celular por citometria de fluxo;   
  

 Potencial elétrico da membrana mitocondrial por citometria de fluxo;   
  

 Alterações histológicas dos tumores dos órgãos internos; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Avaliação do crescimento do tumor  

 

Durante o período experimental, foram avaliados o crescimento tumoral e o 

peso dos animais. A verificação do crescimento tumoral foi realizada 

semanalmente pelas mensurações das dimensões de comprimento e largura das 

massas tumorais, mediante o uso de um paquímetro digital (Mitutoyo, mensuração 

0,01 mm). Foi utilizada a fórmula para mensuração do volume tumorais, descrita 

abaixo.   

Volume do tumor (mm3) = [comprimento (mm) x Largura (mm)]2 /2  

 

3.6. Tratamento dos animais portadores de melanoma    

 

         No décimo dia após a implantação das células tumorais, os camundongos 

portadores de melanoma murino foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos 

experimentais de tratamento.   

• Grupo 1: camundongos com tumor (n=15)   

• Grupo 2: camundongos com tumor tratados com RF (n=15).  

 O processo autofágico LC-3 por citometria de fluxo ; 
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• Grupo 3: camundongos com tumor tratados com RF + etoposídeo sobre 

a massa tumoral (n=15).  

• Grupo 4: camundongos com tumor tratados com etoposídeo em toda 

região dorsal (n=15).  

         O tratamento combinado consistiu na ablação térmica gerada pela RF fracionada 

(Duet RF – Eusung Corp - Coréia do Sul), utilizando-se tips fracionados 100 PIN, 

energia de 39,0 joules, duração do pulso de 0,4s, nível II sobre a área do tumor, sendo as 

sessões semanais, tendo início a primeira no 10° dia da implantação das células 

tumorais. A opção por este método de tratamento se deu por esta técnica gerar pontos de 

coagulação que podem servir como depósitos para a liberação gradual do fármaco 

(Figura 18).   

 

 

Figura 18: Desenho esquemático mostrando o tratamento dos camundongos com a 

infusão transdérmica de etoposídeo sobre as massas tumorais. Fonte: Salomao et. al., 

2016. 
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        A aplicação do fármaco ocorreu imediatamente após o tratamento com RF, sendo 

um total de 5 doses, administradas nos dias 10°, 17°, 24°, 31° e 38° após o crescimento 

do tumor dorsal, ou seja, o protocolo terapêutico durou 28 dias. O quimioterápico 

etoposídeo foi aplicado na de concentração 1 mg/l, em um volume de 100µl. 

 No grupo tratado apenas com o quimioterápico a aplicação foi realizada sobre 

toda a região dorsal dos animais sendo que após foi realizado fricção manual para 

favorecer a penetração do ativo farmacológico. 

 

3.7. Análise do perfil hematológico   

 

O perfil hematológico dos animais pertencentes aos diferentes grupos de 

tratamento foi determinado nos 10°, 17°, 24°, 31° e 38° dias. As amostras de sangue 

periférico foram colhidas do plexo submandibular. Realizou-se a contagem direta de 

leucócitos totais (diluição 1/20 em solução de Turk), plaquetas (diluição 1/20 em 

oxalato de amônio) e eritrócitos (diluição 1/1000 em tampão fosfato-salino - PBS) em 

câmera de Neubauer. As contagens das porcentagens diferenciais de leucócitos foram 

realizadas em esfregaço sanguíneo corados pelo método do panótico (metanol, eosina, 

hematoxilina), sendo 100% a quantidade de leucócitos totais obtidos pelo método 

direto.   

Para a contagem do número de reticulócitos, foram utilizados 20 µL de sangue 

adicionados à 20 µL de corante azul de cresil brilhante. Posteriormente, as soluções 

resultantes foram incubadas em banho Maria a 37 °C por 20 minutos. Em seguida foram 

realizados os esfregaços e as leituras foram efetuadas em microscópio óptico. Os 

valores foram expressos em porcentagem média por campo.  
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3.8. Necropsia dos animais  

 

        Após o período de tratamento, os animais foram eutanasiados com a utilização de 

anestésicos (Cloridrato de cetamina 35 mg/ kg e Cloridrato de xilazina 80 mg/ kg), 

seguindo-se o deslocamento cervical (conforme artigo VI elaborado pela Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA).      

        Durante a necropsia foram realizadas as avaliações macroscópicas dos órgãos e a 

coleta da massa tumoral e de fragmentos cutâneos adjacentes. As massas tumorais 

foram maceradas com solução de digestão e subsequentemente centrifugadas por 10 

minutos (1400 rpm). Após este processo, o pellet foi ressuspendido em 1 mL  de  “Cold  

GM”  (glicose  6,1  mM;;  NaCl  137  mM;;  KCl  4,4  mM;;  14  Na2HPO4 1,5 mM; 

KH2PO4 0,9 mM; EDTA 0,5 mM). Posteriormente, adicionou-se etanol absoluto (4ºC) 

lentamente, sob agitação. O material foi acondicionado no freezer -20 até o momento 

das análises.   

         A cavidade abdominal e os órgãos internos (coração, pulmões, fígado, rins, 

linfonodos, baço, cérebro e placas de Peyer) foram observados macroscopicamente na 

busca de possíveis metástases. Em seguida os órgãos foram coletados, pesados e 

acondicionadas em tubos de coleta contendo formalina 10% (pH 7,4), para a realização 

das análises histopatológicas.  

 

 

3.9. Análise das fases do ciclo celular por citometria de fluxo  

 

       As células fixadas em álcool 70% foram centrifugadas, lavadas com PBS contendo 

5 mM EDTA (Sigma Aldrich, EUA) e ressuspensas em tampão FACS para citometria 
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de fluxo (PBS com albumina bovina 0,5% e 2 mM de EDTA), contendo 18  μg/mL  de  

iodeto  de  propídio  (PI)  (Sigma Aldrich, EUA) e 0,3 mg/mL de RNase-A. As células 

foram mantidas a temperatura ambiente durante 1h, no escuro. A leitura foi realizada 

por citometria (FASC Calibur BD, EUA), no canal FL2-H.  

 

3.10. Análise do potencial elétrico da membrana mitocondrial  

 

        As massas tumorais coletadas foram maceradas com solução de digestão, 

centrifugadas durante 10 minutos (1400 rpm) e ressuspensas em 100 µL de tampão 

FACS (PBS com albumina bovina 0,5% e 2 mM de EDTA). Adicionou-se 5 µL de 

Rodamina 123 e JC-1 nas concentrações de 5 mg/mL, (Rh123- Molecular Probes), 

seguindo-se a incubação por 30 minutos, a 37oC. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas por 10 minutos (1500 rpm) e as células foram ressuspensas em 100 µL de 

tampão FACS. A análise e aquisição das modificações do potencial transmembrânico 

mitocondrial foram realizadas em citometro de fluxo FACScalibur (BD), pela aquisição 

de 10.000 eventos nos canais de fluorescência FL-1 e FL-2. 

A JC-1 (iodato de carbocianina tetraetilbenzimidazolil) é uma sonda catiônica, 

derivado da  carbocianina, que se acumula nas mitocôndrias. Esse fluorocromo existe 

como monômero em baixas concentrações e produz fluorescência verde, por outro lado, 

em concentrações mais elevadas, essa sonda forma agregados “J” que exibem um 

espectro de excitação largo e um máximo de emissão a  590 nm.  O procedimento de 

incubação com JC-1 foi seguido conforme descrito no  protocolo da Abcam (ab113850 

– JC1 - Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit).  
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3.11. Análise do processo autofágico LC-3 por citometria de fluxo.  

 

Foi utilizado o anticorpo LC-3 do kit Muse ™ Autophagy LC3 conjugado Alexa 

Fluor®555, que permitiu a discriminação entre a expressão citosólica e de 

autofagosoma. 

 As suspensões celulares das massas tumorais coletadas foram maceradas com 

solução de digestão e centrifugadas por 10 minutos (1500 rpm). A concentração celular 

ajustada para 5 x105 células /mL. Em seguida foi adicionado 200 µL de solução de 

permeabilização (Solução A – CS 208212). Após 4 horas de incubação à temperatura 

ambiente, as células foram centrifugadas por 5 minutos (2500 rpm) e o sobrenadante 

desprezado. Foram adicionados 5 ul do anticorpo LC3-I ( Solução B – CS 208215), 

havendo incubação por 1 hora à temperatura ambiente. O anticorpo não ligado foi 

removido pela lavagem por 2 vezes com tampão fosfato de sódio à 2500rpm e 

ressuspensas em 200uL e analisadas no citometro Muse Cell Analyser.  

 

3.12.  Análise histopatológica dos tumores e dos órgãos internos  

 

         As secções teciduais dos órgãos excisados fixados em formalina tamponada pH 

7,4, foram resseccionadas para processamento histopatológico: desidratação com séries 

crescentes de álcool (70 a 100%), diafanização em xilol, impregnação e inclusão em 

parafina, segundo os métodos  habituais.  Em  micrótomo  os  fragmentos  foram  

seccionados  em  espessura  de  5,0  μm  e subsequentemente submetidos à coloração 

hematoxilina-eosina. Em seguida as lâminas foram escaneadas pelo sistema 

microscópico digital virtual VS110 (Olympus Corporation, Tóquio, Japão). As imagens 

foram exibidas em um monitor LCD e as áreas de interesse foram escolhidas por meio 
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do programa OlyviaTM 2.3 Software (Olympus Corporation, Tóquio, Japão). As 

manifestações ocorridas no microambiente celular, como diferenciação celular, 

neoformação vascular, apoptose, necrose, regeneração tecidual, hemorragias entre 

outras, foram analisadas.  
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4. RESULTADOS 
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4.1.  Avaliação do peso dos animais  

 

         Os camundongos C57BL/6J portadores de melanoma dorsal foram tratados com 

diferentes estratégias terapêuticas: etoposídeo apenas, RF apenas ou com RF seguida da 

administração tópica de etoposídeo, durante 28 dias. Durante o período de tratamento 

todos os animais de todos os grupos tiveram seus pesos aferidos semanalmente.   

         Foi possível observar que houve uma diminuição significativa do peso médio dos 

animais do grupo RF durante a primeira semana de tratamento. Nas semanas seguintes, 

foi verificado um aumento de peso dos animais deste grupo chegando à uma média de 

27.0g ± 3g., número equivalente ao do grupo controle tumoral. Os camundongos 

tratados apenas com etoposídeo, na concentração de 1.0 mg/L, tiveram aumento do peso 

após o início do tratamento, havendo diminuição significativa após a segunda semana 

de tratamento (15o dia). Todos os animais deste grupo morreram durante a terceira 

semana de tratamento. Os animais do grupo tratados com RF associada ao etoposídeo 

sofreram redução do peso durante todo o período de tratamento, com peso médio final 

de 22.0g. A diminuição do peso corpóreo dos animais deste grupo provavelmente está 

correlacionada com a diminuição da massa tumoral (Figura 19).   
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Tempo (dias) 

 

Figura 19: Determinação do peso médio dos animais portadores de melanoma dorsal do 

grupo controle e dos animais tratados com RF, etoposídeo ou com RF associada ao 

etoposídeo. Os valores foram expressos em média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes.   

 

 

4.2. Avaliação do volume tumoral   

 

Os volumes dos tumores que se desenvolveram no dorso dos animais foram 

avaliados semanalmente. Nos animais do grupo controle foi possível observar que 

houve um aumento do volume tumoral durante o período do protocolo terapêutico, cujo 

valor médio foi de 5070 ± 589 mm3 no dia 28o (Figura 20). O volume tumoral do grupo 

RF aumentou a partir da primeira semana de tratamento, sendo o valor final de 4100 ± 

709 mm3 (Figura 20). Os animais tratados apenas com etoposídeo apresentaram 

crescimento acentuado do volume tumoral, cujo valor foi de 3520 ± 1130 mm3 no dia 

15º (Figura 20).  Durante a terceira semana de tratamento todos animais deste grupo 

morreram, não sendo possível a avaliação do volume no 28º dia. No grupo RF + 

etoposídeo, verificou-se que o crescimento tumoral foi mais lento, em comparação com 
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os outros grupos, onde valor médio do volume de 3400 ± 678 mm3 no 28 º dia (Figura 

20).    

 

 

 

 

Figura 20: Determinação do volume tumoral dos animais portadores de melanoma do 

grupo controle e dos animais tratados com RF, etoposídeo e RF associada ao 

etoposídeo. Os valores foram expressos em média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 

 

 

4.3. Avaliação do perfil hematológico dos animais tratados   

 

        As análises hematológicas foram realizadas semanalmente. Após o período de 

tratamento, não ocorreram alterações significativas no número de leucócitos dos 

animais do grupo controle, cujo valor médio no 28o dia foi de 7,0 ± 0,7 x 106/mL, 

(Figura 21). No grupo tratado apenas com RF houve uma redução significativa no 

número de leucócitos após a terceira semana de tratamento, cujo valor médio foi de 3,3 

± 0,4 x 106/mL (Figura 21). Os animais tratados com RF associado ao quimioterápico 

etoposídeo apresentaram um aumento significativo no número de leucócitos durante a 

primeira semana de tratamento; posteriormente, houve uma redução significativa, sendo 

o valor médio de 2,8 ± 1,1 x 106/mL, ao final do tratamento (Figura 21). O tratamento 

apenas com o etoposídeo acarretou no aumento do número de leucócitos durante as 
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primeiras semanas de tratamento, entretanto, os animais morreram na terceira semana 

de tratamento, dessa maneira não foi possível observar as alterações no perfil 

hematológico até o final do período de tratamento (Figura 21).  

 

 

 

Figura 21: O gráfico de barras demonstra a análise do número total de leucócitos, dos 

animais portadores de melanoma do grupo controle e dos animais tratados com RF, 

etoposídeo e RF associada ao etoposídeo. Os valores foram expressos em média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes.  Grau de significância estatística 

*p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001.   

 

 

Quanto aos leucócitos dos animais do grupo controle, houve diminuição 

significativa no número de eritrócitos, com valor médio de 1,8 ± 0,3 x 109/mL no 28o 

dia. Os camundongos do grupo tratado apenas com RF tiveram redução significativa no 

número de eritrócitos, cujo valor médio foi de 1,5 ± 0,7 x 109/mL, no final do 

tratamento. O tratamento apenas com etoposídeo, nas duas primeiras semanas, também 

ocasinou a redução do número de leucócitos. Diferente dos resultados obtidos nos 

outros grupos, os animais tratados com RF associado ao etoposídeo apresentaram um 
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aumento significativo na última semana do tratamento, obtendo valor médio de 6,0 ± 

0,7 x 109/mL no dia 28o (Figura 22).   
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Figura 22: O gráfico de barras demonstra a análise do número total de leucócitos, dos 

animais portadores de melanoma do grupo controle e dos animais tratados com RF, 

etoposídeo e RF associada ao etoposídeo. Os valores foram expressos em média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes.  Grau de significância estatística 

*p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001.   

 

 

O número de plaquetas não sofreu alteração significativa no grupo controle 

durante todo o período de experimentação. No grupo tratado apenas com RF houve uma 

redução significativa nas primeiras semanas e, posteriormente, ocorreu um aumento 

significativo no número de plaquetas na última semana, com valor médio de 3,0 ± 1,4 x 

103/mm3 (28° dia). Os animais tratados apenas com etoposídeo apresentaram elevação 

significativa no número de plaquetas. Diferentemente, no grupo tratado com RF 

associada ao etoposídeo houve redução no número de plaquetas na última semana do 

tratamento, cujo valor médio foi de 1880 ± 565 x 103/mm3 no 28° dia (Figura 23).    
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Figura 23: O gráfico de barras demonstra a análise do número total de plaquetas, dos 

animais portadores de melanoma do grupo controle e dos animais tratados com RF, 

etoposídeo e RF associada ao etoposídeo. Os valores foram expressos em média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes.  Grau de significância estatística 

*p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001.   

 

4.4. Determinação das fases do ciclo celular  

 

As células de melanoma foram obtidas das massas tumorais que foram coletadas 

ao término dos tratamentos e o percentual destas nas diferentes fases do ciclo celular foi 

quantificado por citometria de fluxo. Os dot plots e histogramas representativos estão 

demonstrados nas figuras 24 A e B. O grupo controle apresentou populações de células 

distribuídas em todos as fases do ciclo celular, com valores médios de 10,7 ± 4,9% 

(Sub-G1); 60,2 ± 4,1% (G0/G1); 7,9 ± 2,7% (fase - S) e 21,1 ± 1,1% (G2/M) (Figura 25 

A e B). No grupo tratado apenas com RF não ocorreu alteração significativa na 

distribuição das células nas diferentes fases do ciclo celular, em comparação com o 

grupo controle.   

        As células dos camundongos tratados com RF associada ao etoposídeo 

apresentaram diminuição significativa na fase G0/G1, com valor de 32,2 ± 2,5%. No 

tratamento com RF associada ao etoposídeo, a porcentagem de células na fase S 
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aumentou significativamente, apresentando percentual médio de 19,3 ± 0,4% (Figura 25 

A e B).  

O tratamento apenas com etoposídeo induziu o aumento significativo na 

porcentagem de células na fase Sub-G1, em relação ao grupo controle, com valor médio 

de 39,2 ± 6,4% (Figura 25 A e B). A análise das células tumorais do grupo tratado com 

o etoposídeo foi realizada a partir da massa tumoral obtida de todos os animais que 

morreram na terceira semana de tratamento.  

 

 

 

Figura 24: Análise da distribuição das populações celulares nas fases do ciclo celular 

das células tumorais de melanoma. (A) Gráficos do tipo Dot plots e (B) histogramas 

representativos das análises do ciclo celular, adquiridos por citometria de fluxo e 

analisados pelo programa WindMdi 2.9. 
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Figura 25:Avaliação dos efeitos no ciclo celular no grupo controle e nos animais 

tratados com RF, etoposídeo e RF associada ao etoposídeo. A: Fração subdiploide (sub-

G1). B: Distribuição das células nas fases do ciclo celular. Grau de significância 

estatística *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001.   

 

 

4.5. Avaliação do potencial elétrico da membrana mitocondrial (ΔΨm)  

 

        Após o período de tratamento, as massas tumorais foram coletadas e os potenciais 

elétricos mitocondriais foram avaliados por citometria de fluxo, utilizando-se os 

fluorocromos rodamina 123 e JC-1. 

        No grupo controle os percentuais de células com mitocôndrias ativas e inativas 

foram de 85,6% e 14,4%, respectivamente. O grupo tratado apenas com RF apresentou 

um aumento significativo no número de células inativas, correspondendo a 33,0%; o 

0 

10 

20 

30 

40 

50 
Controle tumor 
Controle (RF) 
Etoposídeo 
RF + Etoposídeo 

* 

Sub G1 
 

C
é

lu
la

s
 t

u
m

o
ra

is
 

(%
) 

  

  

  

  

A 

  

60 

B 



 

 

62 

 

C
o n tr

o l t
u m

o r

C
o n tr

o l (
R

F )

R
F  +

 E
to

p o s íd
e o

E to
p o s íd

e o

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

P
o

te
n

ci
al

 e
lé

tr
ic

o
 m

it
o

co
n

d
ri

al

d
as

 c
él

u
la

s 
tu

m
o

ra
is

 (
%

)

A tivas

In a t iv a s

**

***

***

percentual de células ativas foi de 67,0%. O tratamento com RF associado ao 

etoposídeo demonstrou maior eficácia em induzir alteração no ΨΔm, havendo uma 

elevação expressiva no número de células inativas da ordem de 65%; o percentual de 

células ativas foi de 35%. Os animais que foram tratados apenas com etoposídeo 

morreram durante a terceira semana; entretanto, 52% das células tumorais coletadas 

após a necropsia apresentaram apresentaram mitocôndrias inviáveis e 48% viáveis 

(Figura 26).    

     

 

 

 

 

 

Figura 26: Avaliação do potencial elétrico da membrana mitocondrial. Histogramas 

representativos (A) e gráficos (B) demonstram a porcentagem de células com 

mitocôndrias ativas e inativas. Os valores são expressos em média ± DP desvio padrão 

de três experimentos independentes. Grau de significância estatística *p<0.05 e 

***p<0.001.   
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4.6. Determinação do processo autofágico por citometria de fluxo. 

 

O processo autofágico foi determinado a partir das suspensões celulares das 

massas tumorais coletadas após o término dos tratamentos utilizando-se o anticorpo LC-

2. Os resultados demonstraram que os animais que receberam apenas o tratamento com 

RF não tiveram aumento signicativo no processo autofágico. O mesmo resultado foi 

observado nos animais do grupo etoposídeo. Contudo, os animais do grupo de 

tratamento RF + etoposídeo tiveram aumento significativo no número de células 

autofágicas, sugerindo uma possível envolvimento da autofagia no processo de morte 

celular (Figura 27).   
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Figura 27: (A) Os histogramas representativos mostram a distribuição do número de 

células em relação à intensidade de fluorescência, demonstrando a porcentagem de 

células com o potencial elétrico mitocondrial ativo e inativo. (B)  O gráfico de barras 

demonstra a porcentagem de células tumorais com o potencial elétrico mitocondrial 

ativo e inativo. Os valores são expressos em média ± DP desvio padrão de três 

experimentos independentes. Grau de significância estatística *p<0.05 e ***p<0.001.   
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4.7. Alterações histopatológicas dos órgãos dos camundongos do grupo controle e 

tratamentos   

 

        As alterações histopatológicas dos órgãos dos camundongos portadores de 

melanoma foram avaliadas após o período de tratamento. Foi possível constatar que o 

tratamento apenas com o etoposídeo induziu alterações na arquitetura do parênquima 

renal e hepático, nos quais se observou grande área necrótica, presença de células 

atípicas (Figura 28 A-D) e dilatação sinusoidal no parênquima hepático. A massa 

tumoral apresentou conformação densa, com grande número de células neoplásicas e a 

presença de figuras em mitose atípica (Figura 29 E e F). O parênquima pulmonar 

apresentou focos de infiltrados inflamatório no espaço interalveolar, com presença de 

poucas células atípicas (Figura 29 G). No baço foi possível observar áreas em necrose e 

alteração da arquitetura, entretanto, não foi possível evidenciar de forma nítida a 

presença de células neoplásicas (Figura 29 H).   

        Os animais tratados apenas com a RF apresentaram alterações na arquitetura do 

parênquima do baço, com áreas de necrose e presença de células neoplásicas (Figura 30 

A e B). Não ocorreram alterações significativas no parênquima renal e também não foi 

possível evidenciar a presença de células neoplásicas com nitidez (Figura 30 C). O 

parênquima do fígado apresentou alteração na sua arquitetura, sendo possível observar 

necrose em diferentes regiões, dilatação sinusoidal e presença de células neoplásicas em 

mitose (Figuras 30 D e 31 E). A análise microscópica da massa tumoral demonstrou que 

o tratamento apenas com RF foi capaz de induzir morte celular das células neoplásicas 

evidenciadas pela presença de áreas com necrose e corpos apoptóticos (Figura 31 F). No 

parênquima pulmonar foi possível observar congestão no espaço interalveolar e 

presença de células neoplásicas (Figura 31 G e H).   
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        A associação da RF ao tratamento com o etoposídeo demonstrou maior eficácia em 

promover citotoxicidade nas células tumorais, sem acarretar a morte de todos os animais 

durante o período de tratamento, fato que ocorreu no tratamento com o etoposídeo 

isolado. No parênquima hepático foi possível evidenciar grande área de necrose, 

desorganização da arquitetura e grande número de corpos apoptóticos, sem presença 

nítida de células neoplásicas (Figura 32 A e B). O parênquima renal não apresentou 

alterações significativas na sua estrutura, havendo pequenos focos de necrose e presença 

de poucas células com aspecto atípico (Figura 32 C e D). A massa tumoral apresentou 

grande redução na densidade da população celular, com vasta área de necrose e 

presença de corpos apoptóticos (Figura 33 E e F). O parênquima do baço e pulmão não 

continham alterações na arquitetura, entretanto, é possível evidenciar raras células com 

aspecto atípico (Figura 33 G e H).  
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Figura 28: Fotomicrografias do aspecto histológico dos órgãos e massa tumoral de 

camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma, tratados com etoposídeo, aplicado 

na concentração de 1 mg/l. (A, B) Parênquima renal; (C, D) parênquima hepático. 

Coloração de H&E 

. 
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Figura 291: Fotomicrografias do aspecto histológico dos órgãos e massa tumoral de 

camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma, tratados com etoposídeo, aplicado na 

concentração de 1 mg/l. (G) parênquima pulmonar; (H) parênquima do baço. Presença de 

células atípica (seta); áreas com focos de necrose (asterisco).  Coloração de H&E. 
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Figura 30: Fotomicrografias do aspecto histológico dos órgãos e massa tumoral de 

camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma, tratados apenas com RF, 

utilizandose tips fracionados 100 PIN, energia de 39,0 Joules, duração do pulso de 0,4s, 

nível II. (A, B) Parênquima do baço; (C) parênquima renal; (D, E) parênquima 

hepático. C:oloração de H&E.   
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Figura 31: Fotomicrografias do aspecto histológico dos órgãos e massa tumoral de 

camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma, tratados apenas com RF, utilizandose 

tips fracionados 100 PIN, energia de 39,0 joules, duração do pulso de 0,4s, nível II. (G, H) 

parênquima pulmonar. Presença de células atípicas (seta); áreas com foco de necrose 

(asterisco). Coloração de H&E.   
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Figura 32: Fotomicrografias do aspecto histológico dos órgãos e massa tumoral de 

camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma, tratados com RF associada ao 

etoposídeo. (A, B) Parênquima hepático; presença de formação de corpos apoptóticos 

(seta). (C, D) parênquima renal. Coloração de H&E 
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Figura 33: Fotomicrografias do aspecto histológico dos órgãos e massa tumoral de 

camundongos C57BL/6J, portadores de melanoma, tratados com RF associada ao 

etoposídeo. (E, F) arquitetura da massa tumoral; é possível evidenciar a presença de 

corpos apoptóticos (seta). (G) parênquima do baço; (H) parênquima pulmonar; é 

possível observar a presença de células com aspecto atípico. Área com necrose 

(asterisco). Coloração de H&E.   
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5.DISCUSSÃO 
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        Sistemas de infusão transdérmica de fármacos têm sido utilizados há mais de 20 

anos em seres humanos, mas apresentam limitações relacionadas aos tipos de moléculas 

ativas que podem ser entregues por esta via. Poucas drogas apresentam a capacidade de 

difundirem-se passivamente através do estrato córneo em taxas terapeuticamente 

significativas (Levin, 2008; Alkilani et al., 2015).   

        A ablação térmica por radiofrequência (RF) envolve a colocação de um eletrodo 

em forma de agulha fina (não invasiva) diretamente na superfície da pele, com posterior 

aplicação de corrente alternada de alta frequência (~100 kHz) o que produz microcanais 

na epiderme. Este efeito possibilita a entrega transdérmica de um grande número de 

drogas hidrófilas e macromoléculas com baixo custo (Levin, 2008; Alkilani et al., 

2015).    

         Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que os grupos de tratamento 

apresentaram evoluções clínicas diferentes, em todos os aspectos avaliados. Foi possível 

observar que os animais do grupo controle tiveram um aumento evidente da massa 

tumoral, com progressão para caquexia e perda de massa muscular. Dessa forma, a 

manutenção do peso destes animais durante o período experimental foi ocasionada pelo 

crescimento da massa tumoral, que substituiu partes do tecido muscular e adiposo. Este 

efeito é normalmente observado na evolução natural do melanoma murino B16F10 e de 

outros tumores. O último estágio clínico dos pacientes com câncer é caracterizado por 

caquexia e perda catastrófica e progressiva de massa muscular, principalmente do 

musculo esquelético (Rumyantsev, 2013).   

         Os dados demonstraram que o tratamento dos animais com radiofrequência 

seguido por etoposídeo, foi o mais eficiente em promover uma redução da taxa de 

crescimento tumoral, quando comparamos ao grupo controle e os outros tratamentos. 

Também foi possível verificar que a redução do peso médio desses animais foi 
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correlacionada com a redução da massa tumoral. Estes dados corroboram com o estudo 

publicado recentemente por nosso grupo, no qual demonstrou-se que os animais tratados 

com radiofrequência seguida do etoposídeo apresentaram menor volume tumoral ao 

final do tratamento (Salomão et al., 2016).   

         Recentes estudos têm demonstrado que a via transdérmica de administração 

fármacos apresenta numerosas vantagens. Trata-se de uma alternativa não invasiva para 

as vias parentéricas e oral. Além disso, a grande área de superfície da pele bem como a 

facilidade de acesso propiciam muitas opções para a absorção transdérmica (Alkilani et 

al., 2015). A ablação por radiofrequência tem sido relatada para aumentar a entrega do 

hormônio de crescimento humano em ratos e cobaias com biodisponibilidades de 75 e 

33%, respectivamente (Kalluri; Banga, 2011). Desta forma, a menor taxa de 

crescimento tumoral no grupo tratado com radiofrequência seguida pelo etoposídeo 

pode ser explicada pela maior disponibilidade do quimioterápico no interior da massa 

tumoral. Este fato ficou evidente quando realizou-se a comparação com os outros 

grupos de tratamento: No grupo RF notou-se uma maior taxa de aumento do volume 

tumoral com maior progressão da caquexia e perda de massa muscular. No grupo 

tratado apenas com etoposídeo houve aumento da massa tumoral, mas devido a 

toxicidade do quimioterápico (aplicado em toda região dorsal), os animais morreram na 

terceira semana de tratamento. Isso pode ser um indício de que a aplicação tópica além 

de necessitar de uma extensa área de aplicação para alcançar níveis terapêuticos, não 

direciona os fármacos especificamente para os locais os quais se deseja,  não 

proporcionando desta forma maior disponibilidade no microambiente tumoral.   

         O etoposídeo é um derivado semissintético da podofilotoxina utilizado para o 

tratamento de carcinoma de pequenas células de pulmão, leucemia aguda monocítica e 

mioelocítica, doença de Hodgkin, Linfoma não-Hodgkin, tumores testiculares e tumores 
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testiculares refratários (Vesela et al., 2017). Apesar dos efeitos antitumorais, a 

administração do etoposídeo por via oral promove diversos efeitos adversos, dentre eles, 

mielossupressão e outras alterações hematológicas. As consequências clínicas da 

mielossupressão grave incluem infecções virais, bacterianas, fúngicas e/ou parasitárias, 

localizadas ou sistêmicas quando este fármaco é utilizado sozinho ou em combinação 

com outros agentes imunossupressores (Najar; Johri,  2014; Akhtar et al., 2016). Os 

resultados obtidos no presente estudo demonstraram que os animais tratados apenas 

com o etoposídeo apresentaram leucocitose e plaquetose, a partir da segunda semana de 

tratamento. Este fator pode ter contribuído para a morte dos animais deste grupo. 

Estudos tem evidenciado que a leucocitose e a plaquetocitose estão associadas a um 

risco aumentado de trombose arterial e venosa em diversas condições clínicas, incluindo 

doença cardíaca isquêmica, doenças cerebrovasculares, e distúrbios mieloproliferativos 

(Connolly et al., 2010).   

         A associação da radiofrequência ao tratamento tópico com etoposídeo foi eficaz 

em aumentar a disponibilidade do fármaco no interior das massas tumorais e com isso 

aumentar a sobrevida dos animais. Também notou-se diminuição da plaquetocitose pois 

ao final do tratamento, o número de plaquetas foi próximo ao valor referencial. Este 

tratamento também elevou o número de eritrócitos para valores próximos à 

normalidade, quando em compração com os grupos controle tumoral e controle RF, nos 

quais ocorreu uma evolução para anemia no decorrer da progressão tumoral. Entretanto, 

observou-se uma leucopenia ao final do tratamento do grupo RF + Etoposídeo, que 

pode estar correlacionada aos efeitos colaterais do uso prolongado do quimioterápico.    

Os efeitos celulares e moleculares do etoposídeo resultam da sua complexação 

com a enzima topoisomerase II (Deweese et al., 2009). Ao impedir que essa enzima 

religue as moléculas de ácido nucleico clivadas, o fármaco induz quebras nas fitas do 
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DNA, resultando na ativação das vias ATM (Ataxia telangiectasia mutated) e ATR 

(ATM-RAD3-related gene), envolvidas nos mecanismos de reparo do DNA (Wu et al., 

2011; Gibson et al., 2016; Vesela et al., 2017). Ocorre então paralização do ciclo celular 

entre as fases S e G2/M, havendo remodelação da cromatina e bloqueio da replicação do 

DNA, com subsequente indução da morte celular por apoptose, que é desencadeada 

principalmente devido à ativação da via intrínseca, mas também através da sinalização 

mediada pelo receptor de morte CD95 (Zhao et al., 2012; Vesela et al., 2017). 

         A análise das fases do ciclo celular evidenciou, no grupo controle tumoral, o perfil 

de multiplicação destas células, pois foi possível observar uma porcentagem 

significativa de células nas fase S e G2/M. Como demonstrado, não houveram 

diferenças significativas no perfil do ciclo celular entre os grupos controle e RF. Os 

dados do ciclo celular corroboram com os resultados obtidos anteriormente, no qual o 

tratamento com radiofrequência e etoposídeo promoveu um melhor efeito terapêutico. 

Neste grupo de tratamento ocorreu um aumento no número de células nas fases S e 

G2/M do ciclo celular, devido a maior disponibilidade do quimioterápico no 

microambiente tumoral. No grupo tratado apenas com etoposídeo foi possível observar 

que exisitu um aumento no percentual da fase sub-G1, entretanto, todos os animais 

morreram durante o tratamento, o que indica que a dose administrada passou dos níveis 

terapêuticos, ocasionando toxicidade. Desta forma, não foi possível visualizar o 

aumento clássico de células nas fases S e G2/M que ocorre em função da complexação 

do etoposídeo com a topoisomerase. Este é outro indício de que neste grupo de 

tratamento, apesar dos devastadores efeitos sistêmicos do fármaco, este não apresentou 

concentrações significativas no microambiente tumoral.  

 A radiofrequência fracionada cria uma matriz de microcanais de pequeno porte na 

pele (Kam et al., 2012). Neste estudo foi observado a eficácia do tratamento com 
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radiofrequência juntamente com o etoposídeo no melanoma B16F10, com notável  

aumento de células nas fases S e G2/M do ciclo celular, possivelmente devido a maior 

permeação cutânea do fármaco. 

 Kam et al. (2012) estudaram a recuperação dos microcanais criados pela 

tecnologia de ablação por RF. A entrega transdérmica significativa de fármacos foi 

demonstrada em até 24 horas após a aplicação do dispositivo, sugerindo que é possível 

atingir-se uma entrega prolongada de drogas solúveis em água, incluindo 

macromoléculas (Kam et al., 2012).  

        Estudos in vivo e in vitro realizados recentemente sugeriram que o calor da 

radiofrequência pode melhorar a eficiência terapêutica da doxorrubicina em células 

tumorais de mama em humanos, e que a entrega de calor por radiofrequência 

intratumoral pode aumentar consideravelmente os resultados da quimioterapia local 

para o câncer de mama (Zhou et al., 2014). De forma semelhante aos resultados de 

redução do volume tumoral obtidos neste estudo, Weinberg e colaboradores 

demonstraram que, após a ablação a difusão de quimioterápicos no centro de tumor 

hepático foi aumentada em 75%, em relação ao não ablacionado (Weinberg et al., 

2005).  

 A utilização da radiofrequência tem mostrado resultados com diversas moléculas. 

Como exemplo pode ser citado a RF microagulhada, que tem gerado melhorias ao 

tratamento do melasma através do uso combinado com a administração transdérmica de 

agentes despigmentantes. Esta pode ser uma ferramenta alternativa segura, tolerável e 

eficaz para o tratamento de melasma (Cameli et al., 2014). Nossos resultados 

demonstram que o tratamento com etoposídeo associado com a radiofrequência 

fracionada resulta em melhor resposta terapêutica dos animais portadores de melanoma, 
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pois a RF promove a abertura de canais no estrato córneo da pele, possivelmente, 

aumentando a disponibilidade do quimioterápico na massa tumoral.  

         A maior eficácia do tratamento utilizando a radiofrequência fracionada associada 

ao etoposídeo também foi confirmada pela análise do potencial elétrico mitocondrial 

(Δψ). Os resultados demonstram que o grupo tratado com RF + etoposídeo apresentou 

aumento do número de células com mitocôndrias inativas. No grupo tratado apenas com 

o etoposídeo houve menor aumento no número de células inativas; mas, como relatado 

anteriormente, todos os animais vieram a óbito durante o tratamento. Estudos 

evidenciam que o etoposídeo possui a capacidade de induzir alterações no Δψm, com a 

subsequente liberação de proteínas para o citosol (Vilches; Salido, 2005; Salido et al., 

2007; Vilches; Salido, 2007).  

         A disfunção mitocondrial está relacionada com o desencadeamento do processo de 

morte celular programada, por meio da permeabilização da membrana mitocondrial 

externa para grandes moléculas, incluindo íons que são relevantes neste processo. A 

detecção do evento de transição de permeabilidade mitocondrial fornece uma indicação 

precoce do início da apoptose. Este processo é tipicamente definido como um colapso 

no gradiente eletroquímico através da membrana mitocondrial, avaliado pela alteração 

no potencial de membrana mitocondrial. A despolarização mitocondrial é um evento 

típico da morte celular apoptótica (Vilches; Salido, 2005; Salido et al., 2007; Vilches; 

Salido, 2007).  

         A análise histopatológica corroborou com todos os resultados descritos 

anteriormente, comprovando que o tratamento com quimioterápico associado a 

radiofrequência resulta na melhor resposta antitumoral. Apesar dos animais do grupo 

RF + etoposídeo apresentarem evolução para caquexia, foi possível notar que houve 

maior redução na massa tumoral, em compração com todos os grupos. Este tratamento 



 

 

80 

 

foi eficaz em promover citotoxicidade nas células tumorais sem acarretar na morte dos 

animais durante o período de tratamento, o que está em concordância com dados 

recentemente publicados por nosso grupo (D’Agostino et al., 2014; Salomão et al., 

2016).   

        A massa tumoral dos animais tratados com RF + etoposídeo apresentou 

significativa redução na densidade da população celular, com extensa área de necrose e 

presença de corpos apoptóticos, em comparação com todos os grupos. A análise 

histopatológica dos diversos órgãos mostrou a presença de metástases, porém, sem 

alterações estruturais na arquitetura histológica indicativas de toxicidade. Em 

contrapartida, nos animais tratados apenas com o etoposídeo foi possível observar 

alterações na arquitetura dos parênquimas renal,  hepático, pulmonar e do baço. 

        O tratamento apenas com RF ocasionou a indução de morte celular das células 

neoplásicas, pois é possível evidenciar a presença de áreas em necrose e corpos 

apoptóticos na massa tumoral. Neste trabalho a avaliação dos aspectos histológicos 

evidenciou que, nos animais portadores de melanoma que foram tratados com RF + 

etoposídeo, houve maior eficácia na redução da massa tumoral em diferentes órgãos, 

sem a ocorrência de alterações significativas na arquitetura tecidual. O conjunto de 

resultados sugere que o tratamento com a radiofrequência + etoposídeo, quando 

comparado aos outros grupos de tratamento, resulta em melhor resposta antitumoral do 

quimioterápico, com redução da toxicidade.  
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6.CONCLUSÕES 
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(a) O tratamento apenas com etoposídeo reduziu a sobrevida dos animais e 

ocasionou alterações histológicas indicativas de toxicidade.  

(b) A infusão transdérmica do etoposídeo por dispositivo de radiofrequência 

promoveu redução significativa do volume tumoral, em comparação com todos os 

grupos experimentais, sem ocasionar mortalidade. Este tratamento também diminui a 

plaquetocitose e elevou o número de eritrócitos, em comparação com os outros grupos.  

(c) A análise histopatológica dos órgãos dos animais tratados com RF + 

etoposídeo evidenciou que não houve alterações significativas na arquitetura tecidual.           

(d) O uso da radiofrequência isolada foi menos eficaz em reduzir o volume 

tumoral, em comparação com RF + etoposídeo.  

(e) O grupo tratado com RF + etoposídeo foi o que apresentou maior percentual 

de células com mitocôndrias inativas e estacionadas na fase S/G2M, atestando o 

aumento da eficácia demonstrada no estudo in vivo.  

(f) O conjunto de resultados sugere que o tratamento com a radiofrequência + 

etoposídeo resulta em melhor resposta antitumoral do quimioterápico, com redução da 

toxicidade. 

(g) A infusão transdérmica de fármacos constitui uma estratégia promissora para 

aumentar a eficácia local e sistêmica de fármacos, incluindo agentes antitumorais. 
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