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Introdução  

O câncer oral é o sétimo tipo de câncer encontrado na população brasileira, estando 

entre os seis tipos mais comuns de câncer no mundo. Sabe-se que os tumores podem recrutar 

o seu próprio aporte sanguíneo através do mecanismo de angiogênese. Os vasos tumorais são 

diferentes dos vasos normais, apresentando uma morfologia e fisiologia alterada. A biologia 

da rede vascular do tumor tem se tornado alvo da terapia antitumoral. O regime de 

quimioterapia metronômica baseia-se no uso de drogas citotóxicas em doses baixas sem 

intervalos, tendo como um de seus alvos as células endoteliais. Métodos de avaliação 

tridimensional de moldes de corrosão vascular permitem revelar a ação da biologia molecular 

e celular da vasculatura tumoral, bem como os efeitos do tratamento com drogas 

antiangiogênicas. 

Objetivo  

O presente trabalho visa estudar o efeito antiangiogênico da quimioterapia 

metronômica com a droga ciclofosfamida (Genuxal®) sob a angioarquitetura da bolsa jugal 

de hamster após 55 dias de indução química de carcinoma de células escamosas pela técnica 

de corrosão associada à microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Metodologia 
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16 hamster sírios dourados machos serão divididos em 2 grupos com 8 animais cada. 

A indução tumoral será realizada por 55 dias em todos os grupos nas bolsas jugais direitas dos 

hamsters. Logo após esse período, o grupo I receberá tratamento com o fármaco 

ciclofosfamida (20mg/Kg) e grupo II não receberá intervenção (controle), por um período de 

30 dias. As bolsas jugais esquerdas não receberão tratamento e serão consideradas como 

controle negativo. Ao final do tratamento, seis animais de cada grupo serão eutanasiados, e 

terão as suas redes vasculares moldadas com a resina Mercox® para serem analisadas 

morfometricamente por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dois animais 

restantes de cada grupo também serão eutanasiados e suas bolsas preparadas para análises por 

microscopia de luz (ML). 

 

Resultados esperados  

O presente estudo prevê estabelecer uma análise morfométrica tridimensional da rede 

vascular tumoral sob a ação da quimioterapia metronômica com ciclofosfamida. Os 

parâmetros morfométricos de diâmetro vascular, distância inter-ramificação, distância 

intervascular e a relação entre o número de figuras de angiogênese tipo sproutings e 

intussuscepção que serão analisados nos moldes de corrosão, permitirão a avaliação do efeito 

antiangiogênico desse tipo de regime quimioterápico e seu potencial na reestruturação da 

trama vascular do tumor. 
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