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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTINEOPLÁSICO DA PRÓPOLIS VERMELHA 

ASSOCIADA AO SULFATO DE VINCRISTINA, EM CASOS DE TUMOR VENÉREO 

TRANSMISSÍVEL CANINO (TVTc), EM CADELAS. 

 

RESUMO 

 

A própolis é um produto natural resinoso coletado por abelhas de diversas 

plantas, fato que influencia sua composição química. Objetivou-se avaliar o 

efeito da administração de própolis em associação ao quimioterápico sulfato de 

vincristina em cadelas portadoras do tumor venéreo transmissível canino 

(TVTc), naturalmente adquirido. Selecionou-se uma amostra de própolis 

vermelha originária de João Pessoa/Paraíba, sendo efetuada sua manipulação 

em duas formulações, uma oral e outra tópica. Quinze cadelas, com o 

diagnóstico de TVTc, fizeram parte deste estudo. Primeiramente, estas 

passaram por um período de adaptação (15 dias), e em seguida foram 

distribuídas aleatoriamente em 3  grupos experimentais (própolis oral + sulfato 

de vincristina; própolis tópica + sulfato de vincristina; sulfato de vincristina). 

Semanalmente, eram realizados exames físicos, citológicos, hematológicos e 

bioquímicos, para o monitoramento da resposta aos tratamentos e de possíveis 

efeitos colaterais. Também foram efetuados exames ultrassonográficos 

abdominais, antes e após o término dos tratamentos. Aos sete dias do início do 

tratamento, verificou-se por exames citológicos, que o grupo que recebeu 

própolis oral + sulfato de vincristina apresentou diminuição significativa no 

número de células de TVTc. Após 21 dias de tratamento, os grupos tratados 

com própolis + sulfato de vincristina, por via oral e tópica, já não apresentavam 

células de TVTc, diferentemente do grupo tratado com sulfato de vincristina. O 

sulfato de vincristina apresentou toxicidade hematológica, e a associação da 

própolis, por via oral ou tópica, não minimizou tal toxicidade. Conclui-se que a 

administração por via oral da própolis vermelha, originária de João Pessoa-PB, 

exerceu efeito antineoplásico sinérgico ao quimioterápico sulfato de vincristina, 

em cadelas portadoras de TVTc, naturalmente adquirido. 

 

 

Palavras-chave: Neoplasia. Quimioterápico. Anti-tumoral. Produtos naturais.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTINEOPLÁSICO DA PRÓPOLIS 

VERMELHA ASSOCIADA AO SULFATO DE VINCRISTINA, EM CASOS DE 

TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL CANINO (TVTc), EM CADELAS. 

 

ABSTRACT 

 

Propolis is a resinous hive product collected by honeybees from various 

plant sources, a fact that influences its chemical composition. In the 

present study it was evaluate the effect of red propolis administration in 

association with vincristine sulfate on naturally acquired canine 

transmissible venereal tumor (TVTc). Red propolis sample was selected 

from João Pessoa/Paraíba, and it was manipulated for oral and topical 

formulations. Fifteen female   with a TVTc diagnosis participated in the 

study. Firstly, they underwent an adaptation period (15 days) and they 

were randomized into 3 groups (oral propolis associated with vincristine 

sulfate; topical propolis associated with vincristine; sulfate vincristine). 

Weekly, clinical exams, cytological, hematological and biochemical tests 

were performed for monitoring treatment responses and possible side 

effects. Abdominal ultrasonography were also performed before and after 

the treatment interruption. In cytological examinations it was observed a 

significant number of cells TVTc decrease on oral propolis + vincristine 

group, after seven days of treatment. After 21 days of treatment, both 

groups treated with propolis + vincristine, orally and topically no longer 

presenting TVTc cells, in contrast to the group treated with vincristine. 

Vincristine sulfate showed hematological toxicity, and the  combination of 

propolis, orally or topically, not reduced such toxicity. It is concluded that 

oral administration of propolis, originating from João Pessoa -PB, exerted 

synergistic antineoplastic effect to chemotherapy vincristine sulfate in 

TVTc naturally acquired. 

 

 

 

Keywords: Propolis.  Anti-tumor. Vincristine. Natural products. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Os produtos naturais constituem-se como importantes fontes de 

substâncias biologicamente ativas, sendo que grande parte dos agentes 

antineoplásicos em uso clínico ou são de origem natural ou foram 

desenvolvidos por síntese química planejada a partir de produtos naturais. 

Como exemplo tem-se a vincristina, um alcalóide da classe vinca isolada da 

planta Catharanthus roseus, também conhecida como Vinca rosea, que age 

impedindo a progressão da mitose (NOBILI et al., 2009). 

A própolis representa um produto natural cujo potencial farmacológico 

tem sido avaliado em relação as suas diversas atividades biológicas. A 

composição química da própolis é complexa (BANKOVA et al., 2000) e varia de 

acordo com a fonte botânica que lhe deu origem (MARCUCCI, 1995;  

SFORCIN; BANKOVA, 2011). Essa variação é explicada pela biodiversidade  

de espécies vegetais e pela habilidade das abelhas em alterar a composição  

da mesma (PEREIRA et al., 2002). 

Dentre as diferentes amostras de própolis existentes no Brasil, a 

denominada própolis vermelha, originária dos manguezais da região Nordeste 

do país, tem sido intensamente investigada quanto ao seu potencial 

antineoplásico (AWALE et al., 2008; LI et al., 2008; DA SILVA FROZZA et al., 

2013). 

O efeito antitumoral da própolis foi reportado em estudos que indicaram 

sua atividade citototóxica sobre linhagens celulares tumorais in vitro, efeito 

antiangiogênico in vitro e in vivo (KIMOTO et al., 1998; AWALE et al., 2008; LI 

et al., 2008) e efeito imunomodulador (SFORCIN; BANKOVA, 2011). Além das 

atividades reportadas, existem relatos de que a própolis, quando associada a 

agentes citostáticos, desempenha efeito antineoplásico sinérgico e também 

efeito anticitopênico, minimizando a toxicidade dos quimioterápicos, em 

roedores (ORSOLIC; BASIC, 2005; SUZUKI et al., 2008). 
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Apesar de já terem sido realizados diversos experimentos avaliando a 

atividade citotóxica da própolis em linhagens tumorais, e dos estudos sobre o 

seu efeito em neoplasias induzidas experimentalmente, há escassez de dados 

na literatura sobre o seu efeito sobre neoplasias naturalmente adquiridas, 

sendo o Tumor Venéreo Transmissível um modelo experimental viável para ser 

avaliado. O TVTc é uma neoplasia transmitida sexualmente entre cães e que 

localiza-se, geralmente, na genitália externa. Dada a sua localização, é 

possível realizar um acompanhamento contínuo de sua evolução, mediante 

monitoramento por exame citológico. 

Além dos aspectos acima citados, o TVTc é uma neoplasia responsiva à 

quimioterapia, sendo o sulfato de vincristina a droga indicada. Embora o sulfato 

de vincristina seja eficiente, o seu uso associa-se à toxicidade. Desta forma, a 

avaliação da associação destes fármacos com produtos naturais, como a 

própolis, poderia promover informações quanto aos efeitos sinérgicos 

desempenhados por estas substâncias, bem como sobre os eventos de 

toxicidade desta associação. 
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2     OBJETIVOS 
 
 
2.1  Objetivo geral 

Objetivou-se avaliar o efeito da administração de própolis vermelha, 

originária de João Pessoa/Paraíba, em associação ao quimioterápico sulfato de 

vincristina, em cadelas portadoras do tumor venéreo transmissível canino 

(TVTc), naturalmente adquirido. 

 

2.2   Objetivos específicos 
 

 Monitorar, mediante exame citológico semanal, as alterações celulares 

decorrentes dos tratamentos; 

 Avaliar o efeito da associação própolis vermelha e sulfato de vincristina 

sobre os parâmetros clínicos, hematológicos, bioquímicos e 

ultrassonográficos de cadelas portadoras de TVTc; 

 Comparar os efeitos da própolis vermelha, administrada por duas vias 

distintas, em associação ao sulfato de vincristina, sobre o TVTc de 

cadelas; 

 Avaliar os possíveis efeitos colaterais e toxicológicos decorrentes da 

administração do sulfato de vincristina e de sua associação com a 

própolis, em cadelas. 

 
 
 
 
 
 

 
. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1    Própolis 
 

3.1.1 A própolis 
 

A palavra própolis é derivada do grego pro, em defesa, e polis, cidade  

ou comunidade (MARCUCCI, 1996). Segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), entende-se por própolis o produto oriundo 

de substâncias resinosas, balsâmicas e gomosas, colhidas pelas abelhas, de 

flores, brotos e exsudatos de plantas, nas quais as abelhas acrescentam cera, 

pólen e secreções salivares para a elaboração final do produto (BRASIL, 2001). 

Na colméia, as abelhas utilizam a própolis para vedação, conferindo proteção 

contra insetos e microrganismos, e para o preparo de locais assépticos para 

postura da abelha rainha (MARCUCCI, 1996). 

De modo geral, a própolis contém resinas e bálsamos (50 - 60%), ceras 

(30 - 40%), óleos essenciais (5 - 10%), grão de pólen (5%), além de 

microelementos como alumínio, cálcio, estrôncio, ferro, cobre, manganês e 

pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, C e E (PARK et al., 2002; 

FUNARI; FERRO, 2006). 

A própolis é quebradiça, quando fria, e se torna maleável, quando 

aquecida. A sua coloração é dependente da procedência, e pode variar entre 

tonalidades de marrom escuro, marrom avermelhado e esverdeada, 

dependendo da flora de origem e do tempo de produção. Possui um odor 

característico que difere de uma amostra para outra (MARCUCCI, 1996). 

Aroma e sabor indicam se a amostra é nova ou se foi produzida pelas abelhas 

há muito tempo, o que torna estas características menos acentuadas  

(FUNARI; FERRO, 2006). 
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3.1.2 Composição química, classificação e tipificação 
 

A composição química da própolis é muito variável (BANKOVA et al., 

2000), pois depende da característica botânica de uma determinada região 

onde a mesma foi coletada. Essa variação é facilmente explicada pela grande 

biodiversidade de espécies vegetais, assim como, até certo ponto, pela 

habilidade das abelhas em alterar a composição adicionando elementos, como 

cera e secreção salivar à própolis (PEREIRA et al., 2002). Desta forma, há 

alguns componentes que estão presentes em todas as amostras de própolis, 

enquanto outros são encontrados somente em própolis derivadas de espécies 

particulares de plantas (PINTO et al., 2004). 

De forma geral, as amostras de própolis oriundas da Europa, Ásia, 

América do Norte e Rússia, possuem em sua composição um predomínio de 

flavonóides, enquanto que nas amostras de própolis brasileira há a presença  

de classe de fenólicos, como ácidos p-cumáricos prenilados, acetofenonas 

preniladas e ácidos diterpênicos, entre outros (BANKOVA et al., 2000). 

Entretanto, o Brasil apresenta uma diversidade de biomas e, por conseguinte, 

de tipos de própolis, havendo variações tanto do seu aspecto físico quanto de 

sua composição química. Como forma de melhor caracterizar estas variedades, 

foi realizada a avaliação físico-química de diferentes amostras de própolis 

brasileiras, sendo estas primeiramente tipificadas em doze categorias (PARK et 

al., 2002; MARCUCCI, 2006). Posteriormente, houve a inclusão do décimo 

terceiro tipo, denominada como “própolis vermelha”, oriunda das regiões norte  

e nordeste. Este tipo difere dos demais por apresentar em sua composição um 

elevado teor de flavonóides, e outros compostos não descritos anteriormente 

(TRUSHEVA et al., 2006; ALENCAR et al., 2007). 

3.1.3 Origem botânica 
 

Segundo Daugsch et al. (2008), amostras de própolis vermelha foram 

coletadas de colmeias localizadas ao longo da costa, na região Nordeste do 

Brasil,  sendo  seis  amostras  de  cada  estado.  Observou-se que as abelhas 
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coletavam o exsudato resinoso vermelho da superfície da planta leguminosa 

Dalbergia ecastophyllum, sendo esta espécie apontada como a principal  

origem botânica deste tipo de própolis. 

Entretanto, em um estudo realizado por Barth e Pinto da Luz (2009),  

sete amostras de própolis foram analisadas: três de Alagoas, três da Bahia e 

uma da Paraíba. Neste estudo, verificou-se que os grãos de pólen de Dalbergia 

ecastophyllum não foram detectados em nenhuma das amostras de própolis 

analisadas, e que a presença de grãos de pólen de Schinus (“Aroeira”) ocorreu 

em todas as amostras. Esta planta é associada ao manguezal e fornece resina 

para as abelhas. 

3.1.4 Formas Farmacêuticas e Indicações Terapêuticas 
 

Em decorrência de suas atividades biológicas, a própolis é um dos 

muitos produtos naturais utilizados durante séculos pela humanidade para o 

tratamento de doenças em homens e animais (BANKOVA et al., 2000). Por 

este fato, também tem sido extensivamente utilizada pelas indústrias 

farmacêuticas, que a comercializa sob a forma de cápsulas, extratos etanólicos 

e aquosos, pastilhas, cremes e em pó (CASTALDO; CAPASSO, 2002).  

A diferença entre as amostras de própolis torna-se um ponto importante, 

tanto para o estabelecimento do controle de qualidade como também para que 

haja uma padronização mínima das amostras, que possibilite sua aplicação 

terapêutica (PARK et al., 2002). Como forma de minimizar estes desafios, 

torna-se crucial o conhecimento da origem das amostras, bem como a 

realização de análises físico-químicas (BANKOVA et al., 2000). Neste sentido, 

o ponto central das análises relaciona-se à investigação de qual amostra de 

própolis seria mais indicada para uma determinada ação terapêutica. Para  

tanto é necessário definir qual composição química mínima a ser exigida para 

que as amostras apresentem as propriedades farmacológicas desejadas 

(PEREIRA et al., 2002). As características dos produtos derivados de própolis 

comercializados no Brasil devem seguir a Instrução Normativa nº 3, de 19 de 
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janeiro de 2001 do MAPA, que preconiza os limites para qualidade da própolis 

(BRASIL, 2001). 

Paralelamente a sua comercialização, a própolis tem se tornado um 

objeto de intensa investigação científica nos últimos 30 anos. Estudos têm 

comprovado a atividade farmacológica de diferentes amostras de própolis, e de 

seus derivados, incluindo ação antibacteriana, antifúngica, antiviral, 

antiinflamatória, hepatoprotetora, antioxidante, anti-tumoral, entre outras 

(BANSKOTA et al., 2001; BANKOVA, 2005). Em relação à atividade anti- 

tumoral, amostras de própolis brasileira tem apresentado resultados 

promissores em ensaios que investigaram a ação de seus extratos e 

constituintes (SFORCIN; BANKOVA, 2011). 

3.1.5 Ação anti-tumoral 
 

Diversos autores relataram a atividade citotóxica de amostras de  

própolis brasileira, sobre linhagens tumorais (LI et al., 2007; LI et al., 2008; 

WATANABE et al., 2011). Foi verificada a atividade citotóxica do extrato 

hidroalcóolico de uma amostra de própolis vermelha, coletada no estado de 

Sergipe, sobre linhagens celulares de carcinoma epidermóide laringeal (Hep-2), 

adenocarcinoma cervical humano (HeLa) e células da linhagem 293 de rim de 

embrião humano (Hek-293). A concentração inibitória mínima (IC50), observada 

após 24 horas, foi inversamente proporcional ao índice proliferativo destas 

células, sendo menor para Hep-2, demonstrando que tal linhagem foi mais 

sensível ao extrato de própolis (DA SILVA FROZZA et al., 2013). 

Bassani Silva et al. (2007) realizaram culturas primárias de TVTc, a partir 

de fragmentos removidos de cinco animais, que posteriormente foram testadas 

com extrato hidroalcóolico de própolis verde, coletada do município de  

Botucatu - SP. Após 6 horas, a concentração de 100 μg/ ml exerceu 

citotoxicidade. Também foi observada citotoxicidade após 24 horas, na 

concentração de 50  μg, e 48 horas, na concentração de 25 μg. 

Em um estudo realizado por Awale et al. (2008), o extrato metanólico de 

própolis  vermelha,  coletada  na  Paraíba,  exibiu  100%  de  citotoxicidade,  na 
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concentração de 10 µg/mL, sobre células de carcinoma pancreático humano 

(PANC-1). Além do extrato, foram isolados diversos compostos como o 

(6aR,11aR)-3,8-dihidroxi-9-metoxipterocarpano (DMPC) que exibiu o maior 

efeito citotóxico. 

Watanabe et al. (2011) cita que o principal mecanismo de ação 

relacionado à citotoxicidade induzida pela própolis é mediante a interferência 

nas vias metabólicas celulares, com parada do ciclo celular e apoptose. Já 

Awale et al. (2008) verificou que o DPMC provocou a morte celular por um 

modo dependente do tempo e por uma via não apoptótica, a qual não induziu a 

fragmentação do DNA, mas foi acompanhada por mudanças morfológicas 

compatíveis com necrose. Batista (2013) verificou que o extrato de própolis 

vermelha da Paraíba, testado sobre células de macrófagos transformadas, 

linhagem J774, demonstrou eventos de toxicidade, caracterizados por 

alterações em membranas e liberação do conteúdo citoplasmático, visualizadas 

mediante técnica de microscopia eletrônica. Estas células apresentaram 

marcação por iodeto de propídio (PI), em microscopia de fluorescência, 

indicando um evento de apoptose tardio ou necrose, sendo o último evento o 

mais provável. 

Embora a própolis possa exercer efeito citotóxico sobre diferentes  

células tumorais in vitro, seus efeitos in vivo, dependem de sua 

biodisponibilidade sistêmica, seja em animais ou seres humanos. Portanto, 

pode haver diferenças entre os resultados in vitro e in vivo, justificando a 

necessidade da realização de ambos, para melhor compreensão do potencial 

farmacológico desta substância. 

Madjarof (2009) comparou a atividade antitumoral e antiproliferativa de 

uma amostra de própolis da Bahia (EEG6) e de uma amostra de própolis 

vermelha de Alagoas (EEPV), utilizando o modelo do carcinoma de Erlich in 

vitro e in vivo. Ambos os extratos brutos da própolis demonstraram atividade 

citotóxica e antiproliferativa sobre culturas de células tumorais. Nos ensaios in 

vivo, observou-se que o EEPV demonstrou maior potência antitumoral, menor 

toxicidade e maior sobrevida dos ratos, em comparação ao tratamento com o 

EEG6, o qual exibiu alta toxicidade e sobrevida menor dos animais avaliados.
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Carvalho et al. (2011) avaliaram a atividade antineoplásica do extrato 

oleoso da própolis do Paraná inoculando células tumorais por via subcutânea 

em camundongos. Um dia após a inoculação, o extrato de própolis (50 e 

80mg/kg) foi administrado por via intraperitoneal, durante sete dias. No oitavo 

dia, os camundongos foram sacrificados e os tumores foram retirados, pesados 

e comparados com o grupo controle. Os resultados mostraram que houve 

redução significativa no peso dos tumores, concluindo que o extrato inibiu o 

crescimento do Sarcoma 180 nestes animais. 

 Orsolic e Basic (2005) investigaram o potencial anti-metastático de um 

derivado de própolis solúvel em água (WSDP), de forma isolada ou em 

associação ao agente citostático epirrubicina, em modelo de carcinoma 

mamário transplantado em ratas. As metástases foram induzidas pela  

aplicação das células tumorais por via intravenosa. Também foi investigado o 

efeito do WSPD sobre citopenias. Observou-se que o WSDP (50 ou 150 mg/kg) 

teve um efeito anti-metastático de forma isolada e em associação à 

epirrubicina, ocorrendo um efeito sinérgico e inibição na formação de 

metástases. Além disso, também foi evidenciado um resultado positivo da 

associação do tratamento própolis e epirrubicina, havendo aumento do número 

de células vermelhas e brancas do sangue periférico, enquanto nos ratos 

tratados apenas com epirrubicina houve queda significativa nestes parâmetros. 

Em experimento utilizando-se o modelo de carcinoma ascítico de Erlich em 

camundongos, foi avaliado o efeito do tratamento com extrato hidrossolúvel de 

própolis brasileira, na dose de 10 mg/kg/peso vivo, administrado pela via 

intraperitoneal ou oral. Foi observada redução significativa do crescimento 

tumoral nos animais tratados com própolis, por via intraperitoneal. O mesmo 

efeito não foi observado em animais tratados com própolis oral. Entretanto, foi 

observada diminuição do crescimento tumoral nos camundongos tratados com 

própolis oral, associada aos agentes citostáticos 5-fluorouracil (5-FU) ou 

mitomicina C (MMC), demonstrando efeito sinérgico destes tratamentos. O 

tratamento com própolis oral minimizou os efeitos citopênicos induzidos pelo 5-

FU, restabelecendo os valores das células brancas e de  células vermelhas.   
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Quando a própolis foi associada ao MMC, observou-se aumento das células 

brancas, células vermelhas e plaquetas, evidenciando o efeito anticitopênico 

desta substância (SUZUKI et al., 2008). 

Suzuki et al. (2008) e Orsolic (2010) relatam que em animais tratados 

com própolis houve aumento significativo da relação entre linfócitos/leucócitos 

polimorfonucleares, indicando estímulo da resposta imunológica induzida pela 

administração da própolis. 

Considerando que diversos quimioterápicos podem apresentar  

toxicidade hepática, em decorrência de danos oxidativos, a ação 

hepatoprotetora da própolis poderia também minimizar os danos associados ao 

uso destes medicamentos. Em modelo de carcinogênese mamária induzida por 

dimetilbenz (A) antraceno (DMBA), em ratas Sprague Dawley, verificou-se que 

o tratamento com o agente citostático paclitaxel associado à propolis (50 mg/kg 

de peso vivo, via oral) promoveu aumento dos níveis séricos das enzimas 

alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) cujos níveis 

encontrava-se diminuídos após indução por DMBA (PADMAVATHI et al.,  

2006). 

Em um estudo realizado por Nakamura et al. (2012) foi avaliado o efeito 

protetor da própolis brasileira, quando comparada com a vitamina E, sobre os 

danos oxidativos induzidos por stress pós imersão em água, no fígado de ratos. 

Os ratos receberam, por via oral, extrato de própolis verde brasileira na dose  

de 10, 50 ou 100 mg/kg, vitamina E na dose de 250 mg/kg ou veículo 30 

minutos antes da exposição. Os animais tratados com veículo tiveram danos 

nas células hepáticas, a julgar pelos níveis de ALT e AST. Os ratos tratados 

com extrato de própolis, na dose de 50 ou 100 mg /kg, ou aqueles tratados com 

vitamina E ficaram protegidos contra danos hepáticos,  mantendo os  níveis de 

normalidade das enzimas hepáticas. Os efeitos protetores do extrato de   

própolis na dose de 50 mg/kg foi maior que na dose de 100 mg/kg, e 

semelhantes aos efeitos da vitamina E. 
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Nakamura et al. (2013) avaliou o efeito protetor da própolis brasileira 

contra danos hepáticos de ratos com colestase, em comparação com o efeito 

protetor da vitamina E. Os ratos foram tratados com o composto α- 

naftilisotiocianato (ANIT), indutor de colestase. Os animais receberam extrato 

etanólico de própolis brasileira (EEPB) (25, 50, ou 100mg/kg), Vitamina E 

(250mg/kg) ou veículo, 12 horas após a injeção intraperitoneal de ANIT 

(75mg/kg), e foram sacrificados 24 horas após a injeção. A administração da 

vitamina E evitou danos, mas não a colestase, nos ratos tratados com ANIT. 

Nos animais tratados com EEPB (50mg/kg) ocorreu proteção tanto contra 

danos aos hepatócitos quanto colestase. O EEPB nas doses de 25 ou 

100mg/kg não apresentaram a mesma efetividade. 

Embora a própolis seja um produto natural e possua baixa toxicidade, à 

medida que seu uso aumenta, os seus efeitos tóxicos são relatados. A própolis 

é considerada segura em baixas doses, os efeitos adversos são mais comuns 

em doses maiores que 15 gramas/dia. Os principais efeitos adversos são 

decorrentes de reações de hipersensibilidade ou alérgicas, como irritação da 

pele ou das membranas mucosas. Por isso, deve-se ter cuidado em utilizá- la  

no tratamento de pacientes asmáticos, com eczema e urticária (CASTALDO; 

CAPASSO, 2002). Sobre a ocorrência do efeito alérgico da própolis, o  1,1- 

dimetilalil ácido caféico foi identificado como um componente responsável 

(MARCUCCI, 1995). 

Sabe-se que diversos fármacos citostáticos utilizados em protocolos 

terapêuticos antineoplásicos associam-se à toxicidade aguda, o que muitas 

vezes inviabiliza a continuidade da terapia. Portanto, a associação destes 

fármacos com agentes que possam minimizar a toxicidade sobre células 

normais e/ou maximizar a toxicidade sobre células neoplásicas promoveria  

uma melhora significativa na resposta e na continuidade da terapia (ORŠOLIĆ, 

2010). Tendo em vista a baixa toxicidade, e os diversos experimentos  

realizados com a própolis, este produto e seus derivados possuem um  

potencial promissor para utilização em protocolos antineoplásicos. Contudo, a 

maioria das informações existentes baseiam-se em resultados obtidos  em  
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experimentos in vitro ou com neoplasias induzidas experimentalmente. 

Portanto, é necessário avaliar a atividade antineoplásica da própolis em 

eventos de ocorência espontânea, sendo o tumor venéreo transmissível canino 

um modelo viável para esta finalidade. 

 

3.2   Tumor Venéreo Transmissível Canino 
 
3.2.1  Etiologia e transmissão 
 

O TVTc é a neoplasia contagiosa de ocorrência espontânea mais comum 

dos órgãos genitais de cães, cuja própria célula tumoral é o agente 

transmissível responsável. Com base em análises por microssatélites e de  

DNA mitocondrial estima-se que a idade do TVTc seja entre 250 e 2.500 anos, 

portanto o TVTc representa a mais antiga linhagem conhecida de células 

neoplásicas (MURGIA et al., 2006). 

A origem fenotípica do TVTc não está totalmente clara, mas a 

expressão, por técnica de imunoistoquímica, de lisozima, alfa-1-antitripsina e 

ACM 1 sugerem uma origem histiocítica para este tumor. Como não há 

nenhuma diferença significativa entre a imunofenotipagem de histiocitomas e o 

TVTc, o diagnóstico diferencial deve ser com base em critérios clínicos e 

histopatológicos (MARCHAL et al., 1997). 

Sua transmissão se dá quando células neoplásicas são implantadas 

mecanicamente, através da monta natural e também por lambedura excessiva 

da  área  genital   (NELSON;   COUTO,   1992;   TILLEY;   SMITH,   2008).   A 

transmissão do tumor precisa de células tumorais viáveis. Em estudos 

experimentais, células que foram congeladas, aquecidas, tratadas  com 

glicerina ou desidratadas não conseguiram reproduzir a doença (COHEN, 

1973). Uma barreira epitelial intacta em cães susceptíveis não permite a 

transmissão natural do tumor, o qual só pode ser transmitido naturalmente 

através da mucosa lesionada, em que não há continuidade epitelial 

(MUKARATIRWA;GRUYS,2003).
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3.2.2 Citogenética do tumor 
 

Existem diferenças cariotípicas entre as células normais do cão e as 

células do TVTc. O número de cromossomos nas células somáticas de cães é 

de 78, dos quais apenas 2 são cromossomos acrocêntricos. Nas células do 

TVTc, geralmente há 58-59 cromossomos, dos quais 13-17 são cromossomos 

metacêntricos e 42 são acrocêntricos (WRIGHT et al., 1970; MUKARATIRWA; 

GRUYS, 2003). Este mesmo padrão é observado em culturas celulares de 

TVTc (ADAMS; SLAUGHTER, 1970) e em tumores que ocorrem em locais 

extra-genitais e metástases (MUKARATIRWA; GRUYS, 2003). Tendo em vista 

que este padrão de cariotipagem é comum nos TVTc dos cinco continentes,  

tais aberrações cromossômicas são consideradas únicas, e sugestivas de um 

mecanismo celular de transmissão e conservação desta linhagem neoplásica 

durante os anos (COHEN, 1973; DAS e DAS, 2000). 

3.2.3 Idade e suscetibilidade sexual 
 

O TVTc é uma neoplasia que acomete canídeos, e não tem predileção 

por raça (AMARAL et al., 2004; FILGUEIRA, 2010). É relatado que este tumor 

acomete predominantemente animais que estejam na faixa etária de intensa 

atividade sexual, entre 1 e 7 anos (GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002; 

AMARAL et al. 2004) e que fêmeas são acometidas com maior freqüência que 

machos (64,5 e 35,5%, respectivamente). Ocorre mais comumente em animais 

de vida livre (TILLEY; SMITH, 2008), possuindo maior incidência em zonas 

urbanas que não possuem controle adequado da população canina 

(LORIMIER; FAN, 2007). 

3.2.4 Localização, sinais clínicos e apresentação clínica do tumor 
 

A região genital é o local primário mais comum da ocorrência natural de 

TVTc. Em cadelas, o tumor localiza-se caudalmente na vagina ou no vestíbulo.       
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Nos machos, a localização clássica é na base do pênis, exigindo exposição do    

pênis para a identificação visual do tumor (LORIMIER; FAN, 2007). Podem 

ocorrer lesões extragenitais, atingindo cavidade oral, nariz e pele (TILLEY; 

SMITH, 2008). Também, podem ocorrer metástases, em cerca de 5% dos 

casos, que geralmente afetam o linfonodo regional, mas que podem acometer 

rins, baço, cérebro, hipófise, olhos e pele, dificultando a diferenciação entre 

lesão primária extra-genital e metástase (KUTZLER, 2013). 

Os animais acometidos são encaminhados ao médico veterinário em 

decorrência da presença de uma massa na região genital ou devido ao 

corrimento sanguinolento vaginal ou prepucial (NELSON; COUTO, 1992). A 

lambedura excessiva da genitália (5,8%) também é relatada. Sintomas menos 

comumente observados incluem disúria (5,4%), fraqueza (4,6%), úlceras na 

região perianal (2,1%), anorexia (1,7%), constipação intestinal (0,8%), 

parafimose (0,8%), recusa de acasalamento (0,4%) e perda de peso (0,4%) 

(GANGULY et al., 2013). Cães com tumor venéreo transmissível estão em alto 

risco de desenvolver bacteriúria, provavelmente devido à obliteração do orifício 

uretral pelo tumor, levando à retenção urinária (BATAMUZI; KRISTENSEN, 

1996). 

Como características macroscópicas tem-se que o tumor possui um 

aspecto de couve-flor, em sua maioria, mas pode se apresentar pedunculado, 

nodular, multilobulado ou papilar.  Possui tamanho variável, medindo 5 mm a  

15 cm, com consistência firme ou friável. A superfície, na maioria das vezes, é 

inflamada, ulcerada, hemorrágica e infectada (BROWN et al., 1980; GANGULY 

et al., 2013). 

Ocorre exsudação de fluido hemorrágico (94,6%), a ser seguido pela 

protrusão da lesão neoplásica (31,3%) e deformação da genitália externa 

(30,4%). O odor é peculiar à descarga de lesões neoplásicas (27,2%), o qual 

após a infecção bacteriana secundária se torna particularmente desagradável 

(GANGULY et al., 2013). 
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3.2.5 Diagnóstico 
 

O diagnóstico é estabelecido com base na anamnese, achados clínicos, 

citologia e histopatologia, imunoistoquímica e citogenética (NAK, D et al., 2005; 

GANGULY et al., 2013). Dentre os métodos de diagnósticos, a citologia deve 

ser o método de escolha, pois é uma técnica simples, indolor e minimamente 

invasiva. Além disso, produz menos distorção da morfologia celular do que as 

amostras de biópsia fixadas por formalina (AMARAL et al., 2007). 

Em casos em que há dúvidas em relação às outras neoplasias de 

células redondas, como histiocitoma, linfoma e mastocitoma, particularmente 

quando eles ocorrem em locais extragenitais, o TVTc pode ser diagnosticado 

por avaliação histopatológica por biópsias (KUTZLER, 2013). Para estes  

casos, também podem ser empregadas as técnicas de imunoistoquímica 

(LORIMIER; FAN, 2007) e de citogenética (WRIGHT et al., 1970; NAK, D. et  

al., 2005). 

À microscopia, as células de TVTc constituem-se como uma neoplasia 

de células redondas (NELSON; COUTO, 1992). A principal característica 

citológica, e que facilita o seu diagnóstico, é a presença de vacuolização 

citoplasmática (LORIMIER; FAN, 2007). Os núcleos são redondos, grandes, 

geralmente com um nucléolo único central. Observa-se alto índice mitótico. Em 

tumores em fase de regressão, é observado aumento de infiltrado inflamatório 

(GOLDSCHMIDT; HENDRICK, 2002). A vacuolização aumenta durante os 

estágios iniciais de regressão (COCKRILL; BEASLEY, 1975). 

Podem haver variações citológicas do TVTc que permitem que o  

mesmo seja classificado de acordo com o padrão celular, como sendo do tipo 

linfocitóide, plasmocitóide ou misto. Considera-se o tipo linfocitóide quando há 

predomínio de 60% ou mais de células de TVTc com morfologia redonda, 

citoplasma escasso e finamente granulado, com a presença de vacúolos 

acompanhando a periferia da célula, núcleo redondo com cromatina 

condensada, e presença de um ou dois nucléolos salientes. O TVTc do tipo 

plasmocitóide é diagnosticado quando há predomínio de 60% ou mais de 

células com  morfologia  ovóide,  citoplasma abundante  (baixa  relação núcleo: 

citoplasma), com núcleo localizado excentricamente. Considera-se o  TVTc   do  
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tipo misto quando há celularidade variada entre tipos de células de linfócitos e 

plasmócitos, em que nenhum ultrapassou 59% do total (AMARAL et al., 2007).   

 Segundo alguns autores, as diferenças morfológicas do TVTc 

influenciam no seu comportamento biológico. O tipo plasmocitóide possui uma 

maior frequência de anomalias nucleares, elevada taxa de metástases e 

proliferação celular, quando em comparação com o tipo linfocitóide (BASSANI- 

SILVA et  al.,  2007).  Entretanto, Albuquerque (2010) e Ferreira (2012) 

comprovaram, mediante realização de citologias vaginais semanais, que há 

variedade no padrão  morfológico   para   o  mesmo   animal,   não   sendo  a 

classificação do padrão celular recomendado como valor prognóstico. 

3.2.6 Imunidade 
 

O TVTc é caracterizado clinicamente por uma fase progressiva, uma 

fase estacionária e uma fase regressiva (FASSATI; MITCHISON, 2010). O 

curso desta doença no cão é influenciado pelo estado imunológico do animal. 

Em cães saudáveis e imunocompetentes, após um período progressivo, a 

neoplasia regride espontaneamente, quando ocorre o desenvolvimento de 

imunidade humoral (GANGULY et al., 2013). Nestes casos, as neoplasias são 

frequentemente infiltradas por linfócitos T e células exterminadoras naturais 

(NK). Linfócitos de sangue periférico de cães que apresentaram regressão do 

TVTc demonstraram citotóxicidade para células tumorais, em contraste com os 

linfócitos de cães normais e de animais durante o progressivo crescimento do 

tumor (COHEN, 1972). 

As funções efetoras dos linfócitos T e células NK dependem do nível de 

antígenos de MHC (Complexo principal de histocompatibilidade), expressos na 

superfície das células tumorais. A ausência ou baixa expressão do MHC na 

superfície celular pode conduzir à fuga das células tumorais da vigilância 

imunológica, e com isso ocorre o crescimento progressivo do tumor 

(MUKARATIRWA; GRUYS, 2003). 
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Estudos têm demonstrado que as células de TVTc na fase progressiva não 

expressam os antígenos, enquanto na fase de regressão as células re- 

expressam (YANG et al., 1987). A re-expressão de antígenos do MHC pode ser 

responsável pela regressão espontânea do TVTc. A modulação da re- 

expressão de antígenos do MHC depende dos fatores de crescimento e 

citocinas liberadas pela infiltração de linfócitos tumorais, o que pode levar a 

novos regimes terapêuticos para o tratamento de tumores (MUKARATIRWA; 

GRUYS, 2003). 

Cães que apresentam regressão espontânea do TVTc são imunes a re– 

inoculação e possuem anticorpos que reconhecem antigenos sobre a superfície 

de células do TVTc. A re-expressão de MHCII na fase regressiva pode ter um 

papel importante na proteção contra posterior re-inoculação (FASSATI; 

MITCHISON, 2010). 

3.2.7 Tratamento 
 

Considerando a possibilidade de que o TVTc produza metástases em 

animais que não estejam imunocompetentes, recomenda-se a instituição de 

terapia para estes animais. O tratamento pode ser obtido por cirurgia 

excisional, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou uma combinação 

destes (GANGULY et al., 2013). A recorrência do tumor após excisão cirúrgica 

é comum e foi observada em 12-68% dos casos (DAS e DAS, 2000; NAK, D. et 

al., 2005). A radioterapia tem se mostrado eficaz contra o TVTc, mas necessita 

de imobilização química do cão, pessoal e equipamento especializado 

(THRALL, 1982; NAK, D. et al., 2005). 

Por este motivo, a quimioterapia é considerada como o tratamento de 

escolha (KUTZLER, 2013). O TVTc é sensível a diversas modalidades de 

tratamento, sendo a terapia com sulfato de vincristina a modalidade mais aceita 

e efetiva (AMARAL et al., 2007). A vincristina é um alcalóide da vinca, que foi 

isolado da planta Catharanthus roseus, também conhecida como Vinca rosea 

(NOBILI et al., 2009). Os alcalóides da vinca atuam ligando-se às β-tubulinas 

inibindo a polimerização dos microtúbulos. Portanto, a ação desses  
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anticancerígenos suprime a dinâmica dos microtúbulos, o que resulta em 

lentidão ou bloqueio da mitose na transição da metáfase para anáfase e indução 

da apoptose (BRANDÃO et al., 2010). 

A metabolização do sulfato de vincristina é hepática, e seus metabólicos 

inativos são excretados quase que 100% pela bile. Uma pequena fração é 

excretada inalterada na urina (RANGEL et al., 2009). 

O sulfato de vincristina deve ser administrado na dose de 0,5 - 0,7  

mg/m² de peso corporal, por via intra-venosa (IV), a cada sete dias, durante  

três a seis semanas, a depender da regressão tumoral (KUTZLER, 2013). 

Mediante este protocolo, ocorre remissão completa em mais de 90% dos 

casos. Em cães com resistência à terapia com sulfato de vincristina, tem sido 

utilizado a doxorrubicina na dose de 25-30 mg /m² de peso corporal, a cada 21 

dias, por dois a três ciclos (LORIMIER; FAN, 2007). 

Ainda que haja grande eficiência da terapia com o sulfato de vincristina, 

deve-se considerar a toxicidade deste quimioterápico. Um total de 40 pacientes 

humanos com neoplasia maligna receberam este quimioterápico a fim de  

definir sua toxicidade. Observou-se que a toxicidade do sulfato de vincristina foi 

dose-dependente, e a dose tolerada semanalmente foi de 0,05 mg/ kg para a 

maioria dos pacientes deste estudo. A manifestação tóxica severa mais 

frequente foi sob o sistema neuromuscular. A paresia ocorreu na maioria dos 

pacientes. Ocorreu leve perda de cabelo na maioria dos pacientes e grande 

alopecia foi vista em 12 deles. Os efeitos colaterais gastrointestinais consistiam 

em dor abdominal, constipação e às vezes, obstipação. A toxicidade 

hematológica foi rara e a trombocitose ocorreu em alguns pacientes. Na dose 

tolerada ou abaixo, estas manifestações foram reversíveis e não acumulativas 

(CARBONE et al., 1963). 

Embora no estudo de Carbone et al. (1963) a toxicidade hematológica 

tenha sido rara, Nobili et al. (2009) relata que os efeitos colaterais dessa droga 

incluem mielossupressão e neurotoxicidade. A quimioterapia com sulfato de 

vincristina causa transitória leucopenia. Diante deste fato, autores recomendam 

que antes de iniciar o tratamento com este agente é importante avaliar o estado 
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geral do animal, enquanto que, durante a terapia é necessário o monitoramento 

do animal (GANGULY et al., 2013). 

Em um estudo feito por NAK et al. (2005), 37 cães foram avaliados 

após o tratamento do TVTc com sulfato de vincristina, aplicado semanalmente 

na dose de 0,025 mg/kg. Nesse estudo, observou-se como efeitos colaterais da 

quimioterapia: leucopenia (51%), neutropenia (8%), linfocitose (14%), 

trombocitopenia (19%), diminuição do hematócrito (35 %). A anemia foi vista 

mais vulgarmente após o terceiro ou quarto tratamento. Anorexia (14%), 

diarréia (8%), perda de peso (8%) e alopecia localizada (14%) também foram 

observados em alguns animais como efeito colateral deste tratamento. 

Considerando os relatos de que a própolis atua de forma sinérgica aos 

quimioterápicos, aumentando a ação antineoplásica e minimizando os efeitos 

tóxicos destes agentes, sua avaliação em casos de neoplasias naturalmente 

adquiridas fornece dados relevantes quanto a um novo procedimento 

terapêutico a ser instituído para quadros de TVTc e outras neoplasias. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1  Aquisição da própolis vermelha 
 

A própolis vermelha utilizada neste estudo foi adquirida da região 

nordeste do Brasil, especificamente do apiário de João Pessoa, Paraíba. A 

amostra foi congelada a fim de facilitar o processo de trituração. Em seguida, a 

amostra foi armazenada em recipiente de vidro, ao abrigo da luz e sob uma 

temperatura de aproximadamente - 15 ºC (Figura 1). 
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Figura 1. Amostra de própolis vermelha utilizada, advinda de João Pessoa- PB. 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2013) 
 

 
4.2 Manipulação do gel e das cápsulas de própolis vermelha 
 

A partir da amostra bruta foram manipulados extratos etanólicos da 

própolis vermelha (EEPV) e uma formulação de própolis tópica 1%. 

Como não existem relatos do uso da própolis em cães, a dose adotada 

neste estudo baseou-se naquela que melhor apresentou resultados 

antineoplásicos, em modelos induzidos experimentalmente em roedores, que 

foi de 50 mg/kg de peso corporal (ORSOLIC; BASIC, 2005). Sendo assim, 

cápsulas contendo a própolis vermelha foram manipuladas  na dosagem de  

250 mg e 500 mg, e foram administradas aos cães na dose aproximada de 50 

mg/kg de peso corporal a cada 12 horas. 

4.3 Animais 
 

Este projeto foi devidamente submetido à Comissão de ética em 

experimentação animal da UESC (CEUA/UESC), sendo avaliado e aprovado 

sob o protocolo 035/12. 

Foram selecionadas para este estudo 15 cadelas domiciliadas e semi-

domiciliadas, atendidas no Ambulatório de Pequenos Animais do Hospital 

Veterinário da UESC, durante o período de janeiro a setembro de 2013,
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 as quais obedeciam os seguintes critérios: (1) a partir do exame físico 

suspeitou-se do TVTc, (2) obtiveram resultado citológico compatível com TVTc, 

(3) eram cadelas livres de outras patologias e não estavam gestantes (4) 

assinatura pelo proprietário do termo de autorização para participação no projeto   

e internamento no Hospital Veterinário da UESC, sob os cuidados da equipe do 

projeto. 

Durante este período, 23 cadelas foram atendidas no Hospital 

Veterinário, passando pelo exame físico e com o diagnóstico positivo para o 

tumor. Porém, oito cadelas foram excluídas do projeto porque apresentavam 

outra patologia concorrente com o TVTc, estavam gestantes, ou apresentaram 

resistência ao tratamento quimioterápico, observada após a 7ª dose de 

vincristina. 

 
4.4 Fase de adaptação 

 
Os animais receberam ração comercial balanceada, 15 dias antes do 

início dos tratamentos e durante toda a fase de experimentação. Nessa fase 

também foi realizado o controle de endo e ectoparasitas. Esta conduta 

possibilitou maior homogeneidade quanto ao aspecto nutricional dos animais. 

Durante todo o experimento os animais foram mantidos em canis no 

Hospital Veterinário, sob condições ideais de alojamento e com fornecimento 

ideal de água e comida. 

 

4.5  Delineamento experimental 

 
Após a fase de adaptação, os animais foram divididos aleatoriamente 

para a realização do experimento em três grupos de tratamento, ou seja, 5 

animais por grupo (Grupo I,  Grupo II e Grupo III). 

Grupo I – Própolis oral + sulfato de vincristina: Após a fase de 

adaptação, iniciou-se o tratamento quimioterápico com sulfato de vincristina, na 

dose de 0,5 mg/m2, pela via intravenosa (IV), a cada sete dias. Em associação 

a esse tratamento, os animais receberam por via oral, cápsulas contendo 

própolis vermelha, na dose aproximada de 50 mg/kg, duas vezes ao dia, 

durante 30 dias. 
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Grupo II - Própolis tópica + sulfato de vincristina: Após a fase de 

adaptação, iniciou-se o tratamento quimioterápico com sulfato de vincristina, na 

dose de 0,5 mg/m2, pela via intravenosa (IV), a cada sete dias. Em associação a 

este tratamento, os animais receberam a formulação de própolis vermelha em 

gel a 1%, duas vezes ao dia, por via tópica, de forma a recobrir toda a 

neoplasia, durante 30 dias. 

Grupo III – sulfato de vincristina: Após a fase de adaptação, iniciou-se o 

tratamento quimioterápico com sulfato de vincristina, na dose de 0,5 mg/m2, 

pela via intravenosa (IV), a cada sete dias. 

 

4.6  Avaliação clínica 

 

Realizou-se avaliação clínica semanal, momento em que foram coletadas 

informações acerca do estado geral do animal, peso, progressão do tumor e 

possível disseminação do mesmo. O tumor era avaliado quanto à consistência, 

tamanho, aspecto e secreção existente. 

Além dessa avaliação semanal, os animais foram observados 

diariamente em relação ao comportamento, consumo de ração e água, 

verificação da ingestão da cápsula e aplicação tópica do gel, além da 

observação de possíveis efeitos colaterais como anorexia, vômito, diarreia, entre 

outros. 

 
4.7 Colheita e processamento das amostras 
 
4.7.1 Avaliação hematológica e bioquímica 
 

A coleta de sangue nos animais foi realizada semanalmente, por  

punção da veia jugular. Foram coletados 5 (cinco) mL de sangue,  sendo  

destinados 2 (dois) mL para o hemograma e 3 (três) mL para os exames 

bioquímicos, nos frascos com EDTA e sem EDTA, respectivamente. 
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Os tubos com EDTA foram encaminhados ao laboratório para a 

realização do hemograma completo, para avaliação do eritrograma, 

leucograma, e contagem de plaquetas de cada animal, através do equipamento 

Abbreviated Blood Counter Vet (ABC Vet), disponível no Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital Veterinário da UESC. 

Os tubos sem EDTA foram centrifugados, e o soro foi utilizado para 

quantificar uréia, creatinina, alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST) de cada animal, utilizando-se o equipamento Bioplus 

bio 200f semi-automático e kits da marca Doles. 

 

4.7.2 Avaliação citológica 

Os exames citológicos foram realizados para a confirmação do diagnóstico 

do TVTc e semanalmente para monitoramento dos tratamentos. A citologia 

esfoliativa foi realizada com o auxílio de um swab, que em seguida era 

pressionado sobre a lâmina de microscopia. 

As lâminas foram coradas com corante do tipo Romanovsky (kit  

panótico rápido®) e a leitura foi realizada com o auxílio de microscópio óptico 

na objetiva de 40x, sendo contadas 200 células aleatoriamente. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: identificação do padrão 

morfológico das células de TVTc (plasmocitóide, linfocitóide ou misto; 

quantificação das células de TVTc; quantificação da vacuolização das células 

de TVTc (alta, moderada ou baixa); quantificação do infiltrado inflamatório; 

presença de corpos apoptóticos, figuras de mitose, bactérias e células 

epiteliais. 

A avaliação citológica indicava o término dos tratamento. Os animais 

recebiam alta quando obtinham 2 exames citológicos negativos e consecutivos 

para células de TVTc. 
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4.7.3 Avaliação ultrassonográfica 
 

Esta avaliação foi realizada no Hospital Veterinário da UESC e 

procedeu-se em dois momentos do tratamento: inicial, ou seja, na fase de 

adaptação, e após o término do tratamento.  

O exame ultrassonográfico foi também utilizado no sentido de descartar 

cadelas gestantes, e avaliar possíveis metástases em órgãos internos. 

 

4.8 Análise Estatística 
 

Os dados laboratoriais foram submetidos à análise de covariância e foi 

feito o teste de Shapiro-Wilk para verificar a importância da inclusão dos 

valores iniciais de cada variável no modelo. Comprovou-se a 

homocedasticidade entre os tratamentos durante o período de adaptação, não 

havendo diferença significativa entre eles (P>0,05).  Com os devidos valores, 

foi aplicado o teste LSD e comparação das médias entre os tratamentos. 

Os dados citológicos foram submetidos a um modelo linear generalizado 

considerando a função de probabilidade binomial, ou seja, foi feito uma análise 

de deviance para comparação dos tratamentos. Os resultados foram expressos 

em média ± desvio padrão, em que o valor de P<0,05 foi considerado 

significativo. 

A variação dos dados foram feitas com o auxílio do software R Core 

Team (2011). 

Para os dados clínicos e ultrassonográficos foi feito uma análise 

descritiva. 
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5 RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 
5.1 Avaliação clínica 
 

Das 15 cadelas deste experimento, 86,6% eram SRD (Sem raça definida), 

corroborando com os achados de Silva et al. (2007). A idade variou entre 1 e 8 

anos, o que corrobora com os achados de Flores et al. (2012), sendo 53,3% 

entre 3 e 5 anos, e pode ser explicado pela intensa atividade sexual nesta idade 

(LORIMIER; FAN, 2007). 

Segundo 73,3% dos proprietários, o primeiro sinal que levou os mesmos 

a procurarem atendimento veterinário foi o corrimento vaginal, seguido pelo 

crescimento de uma massa na vagina das fêmeas, relatado por 26,7% dos 

proprietários. Este resultado foi também reportado por Flores et al. (2012). 

No momento do primeiro exame físico nas cadelas, foi constatado um 

índice corpóreo abaixo do ideal e presença de ectoparasitas em alguns 

animais. Realizou- se administração de vermífugo, carrapaticida e pulicida, e 

fornecimento de ração comercial balanceada durante todo o experimento, a fim 

de possibilitar o ganho de peso e melhora da saúde. Provavelmente, a 

condição corporal destes animais tenha influenciado na resposta imunológica 

ao TVTc (GANGULY et al., 2013). 

Quanto à localização do tumor, houve maior ocorrência no assoalho 

vaginal, e uma cadela apresentou, além do TVTc na região genital, diagnóstico 

de TVTc na pele. Quando ocorre envolvimento do TVTc na genitália e em uma 

localização extragenital, considera-se um quadro de metástase (AMARAL et  

al., 2004). Nesta cadela, houve regressão total do tumor vaginal e cutâneo, 

após realizadas três sessões de quimioterapia, sem própolis. 

No período experimental, com base no primeiro exame físico, o aspecto 

macroscópico predominante das lesões se apresentou do tipo couve-flor 

(46,6%), seguido por peduncular (40%) e papilar (13,4%) (Figura 2). Quanto ao 

tipo de secreção, observou-se que na fase pré-experimental, houve o 

predomínio da secreção sanguinolenta; após a instituição do quimioterápico, 

houve alteração da secreção para o tipo serosa ou sem secreção. Estes 

achados corroboram com Ferreira (2012) que também relatou um maior 

número de fêmeas com TVTc do tipo couve-flor e com secreção sanguinolenta. 



36  
  

 
 

 

Figura 2. Aspecto macroscópico do TVTc, do tipo papilar (A), peduncular (B) e 

couve-flor (C). 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2013) 
 

 

Quanto à toxicidade do tratamento instituído, as cadelas apresentaram 

vômito, diarréia e perda de peso como efeitos adversos (Tabela 1). Todos os 

grupos apresentaram animais com estes efeitos colaterais, não sendo possível 

inferir quanto ao possível efeito protetor da própolis. Assim como neste 

experimento, Nak et  al. (2005) observaram estes efeitos adversos após a 

administração do sulfato de vincristina. 
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Tabela 1. Porcentagem de animais com TVTc que apresentaram toxicidade 

após o início dos tratamentos. 

Grupos 

Experimentais 

 Efeitos adversos 

Vômito Diarréia Perda de peso 

Oral +Vincristina 20% 20% 60% 

Tópico +Vincristina 40% 40% 20% 

Vincristina 60% 40% 20% 

 

5.2 Avaliação citológica 

 
O exame citológico foi a técnica utilizada para o diagnóstico de TVTc, o 

qual se mostrou eficiente, como descrito por Amaral et al. (2007). As células 

características do TVTc são redondas ou ovais, com citoplasma delimitado, 

discretamente basofílico contendo vacúolos múltiplos pequenos e claros. O 

núcleo, redondo ou oval, frequentemente excêntrico, com cromatina  

grosseiramente granular, presença de um ou dois nucléolos proeminentes.   

Anisocitose e anisocariose foram observadas, sendo a relação núcleo/ 

citoplasma relativamente alta. Tais resultados estão de acordo com o descrito 

por outros autores (WELLMAN, 1990; ERÜNAL-MARAL et al., 2000). 

Foi realizado um total de 75 citologias esfoliativas nos 15 animais deste 

experimento. A presença de figuras de mitose foi observada em todos os 

grupos de tumores, assim como no estudo desenvolvido por Amaral et al. 

(2004). 

Com base na primeira citologia, foi verificado que o padrão morfológico 

mais frequente foi o linfocitóide (46,7%), seguido pelo plasmocitóide (33,3%), e  

depois pelo misto (20%) (Figura 3). Entretanto, cabe-se ressaltar que foram 

realizadas citologias semanais. Mediante este acompanhamento, observou-se 

que em 60% dos animais, o padrão morfológico de um mesmo animal variou no 

decorrer das semanas, sendo observada variação do tipo linfocitóide para o misto 

e do tipo plasmocitóide para o misto. Estes resultados corroboram com os 

encontrados por Albuquerque (2010) e Ferreira (2012). 
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Amaral et al. (2007) realizaram estudo definindo o padrão morfológico do 

TVTc, mediante um exame citológico. Tais autores propuseram que o padrão 

celular do tipo plasmocitóide estaria relacionado a um pior prognóstico, por 

possuir características de maior agressividade. Considerando-se as mudanças 

no padrão celular observadas neste experimento, não se recomenda a utilização 

do padrão morfológico do TVTc como fator prognóstico, e sugere-se a 

realização de exames citológicos seriados para o melhor monitoramento da 

neoplasia. 

 

Figura 3. A – Citologia de TVTc, corado com corante do tipo Romanowsky, 

evidenciando células do tipo plasmocitóide (seta rosa) com morfologia ovóide, 

citoplasma abundante, núcleo excêntrico. B – Citologia de TVTc, corado com 

corante do tipo Romanowsky evidenciando células do tipo linfocitóide (seta 

vermelha) com morfologia redonda, citoplasma escasso com vacúolos 

acompanhando a periferia da célula e núcleo redondo central. 

 

                                                                                              Fonte: Arquivo pessoal (2013) 

 

A partir dos exames citológicos foi possível também observar que as 

características citológicas do TVTc foram alteradas após o início da 

administração do quimioterápico sulfato de vincristina, ocorrendo diminuição da 

vacuolização citoplasmática. Este resultado diverge do encontrado por Nak et 

al. (2005), que observaram aumento no número de vacúolos citoplasmáticos, a 

medida que o número de células de TVTc diminuia, após terapia. 
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A diminuição das células de TVTc foi evidente após sete dias da 

instituição dos tratamentos, com diferença significativa entre os grupos, sendo 

que o grupo tratado com própolis oral apresentou uma média significativamente 

menor em relação aos demais grupos (Figura 4). 

 

Figura 4. Percentual médio das células visualizadas nos exames citológicos de 

cadelas com TVTc, aos sete dias da instituição dos tratamentos, nos três 

grupos experimentais. 

 

* Considerando o mesmo tipo celular, letras distintas diferem significativamente (p<0,05). 

  

 

Em relação aos linfócitos, o grupo que recebeu a própolis oral possuiu maior 

média, apresentando diferença significativa quando comparado aos demais grupos 

(Figura 4). Este fato pode estar associado à atividade imunoestimulante da própolis, a 

qual é atribuída ao incremento da proliferação de linfócitos (IVANOVSKA et al., 1995).
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  Estes resultados corroboram com os de Gonzalez et al.(2000) que no 

seu estudo demonstraram que os linfócitos são  os leucócitos que mais estão 

presentes na regressão tumoral do TVTc tratado por quimioterapia com sulfato 

de vincristina e com o estudo de Pérez et al.(1998) que demonstraram que os 

linfócitos aumentam em quantidade a medida que ocorre a regressão tumoral. 

Os linfócitos são responsáveis por efetuar a lise das células tumorais, mediante 

citotoxicidade mediada por anticorpos IgG na fase de regressão tumoral (TRAIL; 

YANG, 1985). Com isso, os linfócitos são considerados de importância 

primordial na regressão do TVTc (MIZUNO et al., 1989). 

Suzuki et al. (2008) e Orsolic (2010) relatam que em animais tratados 

com própolis houve aumento significativo da relação entre linfócitos/leucócitos 

polimorfonucleares, indicando estímulo da resposta imunológica induzida pelo 

administração da própolis. Observou-se nesse estudo que os neutrófilos no 

grupo de animais tratados apenas com o sulfato de vincristina apresentou 

maior média, que diferiu significativamente dos outros grupos (Figura 4). 

Geralmente, o infiltrado inflamatório predominante em casos de TVTc é o 

neutrofílico,  e  isso  pode estar associado às ulcerações de superfície e 

invasão bacteriana (AMARAL et al., 2004). 

O menor infiltrado observado nos grupos tratados com própolis pode 

estar associado aos efeitos antibacteriano e anti-inflamatório desta substância. 

Preparações de própolis têm demonstrado uma atividade antimicrobiana in vitro 

com bactérias gram-positivas (Staphylococcus e Strepthococcus spp.) e gram-

negativas (E.coli, K. pneumoniae, P. vulgaris e P. aeruginosa) (CASTALDO; 

CAPASSO, 2002; CABRAL et al., 2009). 

Em relação aos corpos apoptóticos, estes foram mais observados no 

grupo tratado apenas com o sulfato de vincristina. Ressalta-se que a avaliação 

dos corpos apoptóticos empregada neste experimento se deu através da 

análise microscópica utilizando-se corante do tipo Romanowsky, não sendo 

empregada uma técnica específica para este fim.
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A apoptose é um evento celular presente no TVTc, e visualizada através da 

retração celular, da condensação da cromatina e fragmentação nuclear. Este 

evento é observado principalmente na regressão tumoral (SANTOS et al., 2001; 

SANTOS et al., 2008). 

Embora não tenha sido observada maior índice de corpos apoptóticos 

nos animais tratados com própolis, diversos autores relatam que a própolis 

induz a morte celular através de vias apoptóticas (ORŠOLIĆ, 2010; SFORCIN; 

BANKOVA, 2011; WATANABE et al., 2011). Watanabe et al. (2011) cita que o 

principal mecanismo de ação da própolis e seus compostos em relação à sua 

atividade anti-tumoral estão relacionados com a interferência nas vias 

metabólicas, parada do ciclo celular e apoptose. 

Fazendo a comparação entre os grupos após 21 dias do início dos 

tratamentos, os grupos tratados com própolis + sulfato de vincristina, por via 

oral e tópica, já não apresentavam células de TVTc, diferentemente do grupo 

tratado com sulfato de vincristina. Este fato que evidencia o potencial da 

própolis como agente adjuvante ao sulfato de vincristina na terapia do TVTc. 

Como achado citológico vaginal compatível com a resposta à terapia, foi 

observado que as células epitelias aumentavam no decorrer das semanas, de 

forma inversa às células de TVTc (Figura 5). Em relação às demais células, 

observou-se diferença significativa entre os grupos com base nos linfócitos, em 

que o grupo que recebeu apenas vincristina possuiu uma maior quantidade 

destas células de defesa, justamente por ainda se encontrar em regressão 

tumoral.



42 
 

 
 
 

 

Figura 5. Gráfico de comparação das células de TVTc e células epiteliais em 7 

e 21 dias de tratamento. 

 
 

 
Bassani- Silva et al.(2007) demonstraram a ação citotóxica da própolis 

em diversas células tumorais in vitro. Suzuki et al. (2008) examinaram as 

frações ativas da própolis em combinação com medicamentos antineoplásicos 

em camundongos com tumor de Ehrlich, e foi observado um efeito inibitório 

sobre o tumor quando as partes solúveis em água de própolis e suas frações 

foram injetadas por via subcutânea nos camundongos. Carvalho et al. (2011) 

avaliaram a atividade antineoplásica do extrato oleoso da própolis do Paraná 

em camundongos, e verificaram a redução significativa nos tumores,  

concluindo que o extrato inibiu o crescimento do Sarcoma 180 nestes animais. 

Orsolic e Basic (2005) investigaram o potencial anti-metastático da própolis em 

combinação com a epirrubicina, ocorrendo inibição na formação de  

metástases, o que sugere que a própolis é um bom agente adjuvante, 

potencializando o efeito anti-tumoral do quimioterápico. Madjarof (2009) 

comparou a atividade antitumoral e antiproliferativa de uma amostra de própolis 

da Bahia (EEG6) e de uma amostra de própolis vermelha de Alagoas, tanto in 

vitro  como  in  vivo,  em  ensaios  com  tumor  de  Erlich.  Ambos  os  extratos 
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demonstraram atividade in vitro, porém, apenas a própolis vermelha  de 

Alagoas demonstrou efeito anti-tumoral in vivo. 

No experimento em questão, a diminuição significativa no número de 

células de TVTc, desde os sete dias de tratamento, evidencia o potencial da 

própolis como agente adjuvante ao sulfato de vincristina na terapia do TVTc., 

sobretudo no grupo tratado por via oral. 

 

5.3  Avaliação hematológica 
 

Analisando os achados hematológicos dos animais deste estudo, na 

fase de adaptação (primeiros 15 dias), verificou-se que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos, refletindo uma homogeneidade entre eles. 

Houve diferença significativa após a instituição dos tratamentos para os 

parâmetros leucócitos, hemácias e hematócritos. 

Em relação aos leucócitos, é importante salientar que os três grupos 

apresentaram suas médias dentro dos valores de referência para a espécie, 

que é de 6 a 17 x 10x3/mm³, segundo Tilley e Smith (2008). Para 93,3% dos 

animais houve diminuição destas células, comparando-se a fase de adaptação 

com o período de tratamento. Sobreira et al.(2004) em seu estudo, relatou a 

diminuição nas contagens de leucócitos após a instituição do tratamento com 

sulfato de vincristina em cães. Este resultado é atribuído à toxicidade deste 

quimioterápico, que promove uma supressão reversível da atividade 

granulopoética. 

Comparando os tratamentos, o grupo que recebeu apenas vincristina 

diferiu significativamente dos demais, apresentando maior quantidade de 

leucócitos. Os grupos que receberam própolis obtiveram médias menores e  

não diferiram entre si (Figura 6). Assim como descrito anteriormente, estes 

achados podem estar associados aos efeitos antibacterianos e 

imunomoduladores da própolis. 
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Figura 6. Média da contagem de leucócitos totais, em cadelas portadoras de 

TVTc, nos três grupos experimentais, após término do tratamento com sulfato de 

vincristina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* letras distintas diferem significativamente (p<0,05), pelo teste t. 

 

 
Em relação ao eritrograma, na fase de adaptação 46,6% dos animais 

apresentaram valores abaixo daqueles de referência, sendo estes de 5,5 a 8,5 

x10x6/mm³, para hemácias e de 37 a 55%, para o hematócrito, segundo Tilley  

e Smith (2008). Após a instituição dos tratamentos, esta porcentagem 

aumentou para 86,6% dos animais. Estes resultados corroboram com os 

encontrados por Sobreira et al.(2004), que relatou diminuição da proliferação  

da linhagem eritróide após instituição do tratamento com sulfato de vincristina 

em cães; e também por Nak et al. (2005) que observaram uma diminuição nos 

eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e plaqueta em animais que foram tratados 

com sulfato de vincristina. 

A anemia observada nos animais desse estudo, que inicialmente pode 

ser justificada pela perda de sangue devido ao corrimento vaginal, foi agravada 

após a instituição do tratamento, devido à toxicidade do sulfato de vincristina, 

evidenciado por valores de hemácias e hematócrito abaixo dos valores de 

referência nos três grupos experimentais. A administração associada de 

própolis e vincristina, seja por via oral ou tópica, não minimizou estes efeitos 

tóxicos. De fato, o grupo que recebeu apenas vincristina apresentou valor 
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maior de hemácias e hematócrito em comparação aos demais grupos (Figura 7 

e Figura 8). Os resultados de contagem de leucócitos, hemácias e hematócrito 

observadas neste estudo diferem dos encontrados por Orsolic e Basic (2005) e 

de Suzuki et al. (2008) que relataram efeito anticitopênico dos animais tratados 

com própolis em associação a agentes citotóxicos, apresentando aumento das 

células brancas e células vermelhas no sangue periférico. 

 

Figura 7. Média da contagem de hemácias, em cadelas portadores de TVTc, 

nos três grupos experimentais, após término do tratamento com sulfato de 

vincristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* letras distintas diferem significativamente (p<0,05), pelo teste t. 

n
º 

To
ta

l d
e

 H
e

m
ác

ia
s 

x1
0

x6
/m

m
³ 



46 
 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 

 

   

Grupos de tratamento 

 
 
 

Figura 8. Média dos valores de hematócrito, em cadelas portadoras de TVTc,  

nos três grupos experimentais, após término do tratamento com sulfato de 

vincristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* letras distintas diferem significativamente (p<0,05), pelo teste t. 

 

5.3   Avaliação hepática e renal 
 
 

Tendo em vista que o sulfato de vincristina possui metabolização 

hepática e excreção pelas vias biliares e urinária (RODASKI; NARDI, 2008; 

RANGEL, 2009), procedeu-se a avaliação hepática e renal dos animais deste 

experimento, mediante monitoramento por exames ultrassonográficos (antes e 

após o término dos tratamentos) e realização de exames bioquímicos 

semanais. 

Com base na ultrassonografia, 40% dos animais do grupo da própolis oral 

+ sulfato de vincristina apresentaram lesão renal antes do início da terapia, e 

estas persistiram após o tratamento. Nos demais grupos, não foram detectadas 

alterações ultrassonográficas nos rins (Tabela 2). 
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Tabela 2. Porcentagem de animais com TVTc em que foram visibilizadas, por 

exame ultrassonográfico, alterações compatíveis com hepatopatia e nefropatia, 

antes e após os tratamentos, nos três grupos experimentais. 

 
 

Grupos 

Experimentais 

Nefropatia Hepatopatia 

Antes Depois Antes Depois 

Oral + Vinc 40% 40% 40% 20% 

Top + Vinc 0 0 40% 20% 

Vincristina 0 0 20% 20% 

 

Carvalho et al. (2011) avaliaram os parâmetros renais após a 

administração de própolis e do quimioterápico 5-FU, separadamente. O exame 

histopatológico revelou áreas focais de necrose no epitélio tubular em todos os 

grupos, o que sugere que o tratamento com própolis e com o 5-FU causou 

lesão renal. Neste experimento, embora tenham sido observadas alterações 

ultrassonográficas nos rins, a análise dos parâmetros bioquímicos não mostrou 

alterações nos níveis de uréia e creatinina. 

Analisando-se as alterações hepáticas, nos três grupos experimentais 

houve animais com lesões hepáticas, antes do tratamento. Após o término das 

terapias, verificou-se redução na porcentagem de alterações hepáticas nos 

grupos tratados com própolis + sulfato de vincristina. 

Lin et al. (1999) observaram que o extrato etanólico de própolis na  dose  

de 10 mg/kg inibiu a elevação da concentração sérica de ALT e AST em um 

modelo de lesão hepática induzida por álcool em ratos. Nakamura et al. (2012) 

relataram que a administração oral de própolis protege contra danos oxidativos 

no fígado de ratos com stress por imersão em água, possivelmente devido as 

ações antioxidante e antiinflamatória do extrato. 

No presente experimento, embora tenham sido observadas alterações 

ultrassonográficas no fígado de alguns animais, estas não foram evidenciadas 

nos exames bioquímicos, dosagem de ALT e AST, cujos valores 

permaneceram dentro dos parâmetros de referência para a espécie durante 

todo o período experimental. 
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A avaliação dos órgãos é uma das principais aplicações da 

ultrassonografia abdominal em pequenos animais. Esse exame acrescenta 

informações ao diagnóstico antes de serem observadas alterações 

radiográficas ou bioquímicas (MAMPRIM, 2004), fato que possivelmente 

ocorreu neste experimento. 

Tendo em vista a constatação por exame ultrassonográfico de que 

algumas cadelas possuíam alterações hepáticas e renais antes do tratamento, 

e que estas não se agravaram após a instituição da terapia com sulfato de 

vincristina, sugere-se que não houve toxicidade hepática ou renal em 

decorrência da administração deste quimioterápico. 

A regressão das alterações hepáticas observadas após a instituição da 

terapia com própolis + sulfato de vincristina, pode indicar efeito hepatoprotetor 

da própolis. Ressalta-se que, nestes casos, não foi possível identificar a causa 

das hepatopatias, que antecederam aos tratamentos realizados. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 A amostra em questão, a própolis vermelha de João Pessoa-PB, 

administrada por via oral em cadelas portadoras de TVTc demonstrou atividade 

antineoplásica sinérgica ao sulfato de vincristina, evidenciada pela diminuição 

da porcentagem de células de TVTc em exame citológico. O grupo de animais 

tratados com própolis tópica + sulfato de vincristina também demonstrou 

potencial antineoplásico, porém de forma mais tardia, após 21 dias de terapia. 

O sulfato de vincristina se mostrou eficiente nas 15 cadelas deste 

experimento, porém houve diminuição na contagem dos leucócitos, hemácias e 

hematócritos, indicando efeito citopênico. A associação da terapia com  

própolis, por via oral ou tópica, não influenciou esta  toxicidade. 

O TVTc se mostrou viável como um modelo experimental para a 

avaliação de terapias antineoplásicas in vivo. Os resultado obtidos neste estudo 

apontam para a efetividade do emprego da própolis oral como um agente 

adjuvante ao sulfato de vincristina. Entretanto, para maior validação deste 

potencial, faz-se necessária a investigação deste efeito sobre outras neoplasias 

naturalmente adquiridas. 
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