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Introdução  

Os cânceres oral e orofaríngeo são a sexta maior causa de câncer no mundo. Apesar 

das inovações terapêuticas, seus prognósticos não apresentaram melhoras nas últimas 

décadas. A formação de uma nova rede vascular (angiogênese) é necessária para que tumores 

cresçam e metastatizem. Entretanto, não há registro na literatura de um modelo animal de 

câncer oral adequado para  estudar a angioarquitetura dessa rede neoformada.  

Objetivo  

Estabelecer um protocolo para a indução de carcinoma de células escamosas na bolsa 

jugal de hamster sírio, apropriado ao estudo da microangioarquitetura de tumores nesse local, 

por meio da corrosão vascular associada à microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Metodologia  

24 hamsters sírios dourados machos com 4 semanas de idade foram divididos em três 

grupos de 8 animais cada, recebendo apenas tratamento nas bolsas jugais direitas por 

períodos de 55, 70 e 90 dias, respectivamente. A bolsa jugal esquerda foi considerada como 

controle. Usou-se o carcinogênico 9,10-dimetil-1,2 benzanthraceno (DMBA) 0,5%, associado 

ao gel clareador dental Opalescence® 10%, aplicados respectivamente e alternadamente, três 

e duas vezes por semana por um período de até 90 dias. Nos dias 55, 70 e 90, 5 animais de 

cada grupo foram anestesiados, tendo suas bolsas julgais moldadas com resina Mercox® e 

analisadas por meio da MEV. Os outros três animais foram eutanasiados e suas bolsas 

preparadas histologicamente com parafina e coradas por HE, sendo analisadas por 

microscopia de luz (ML).  
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Resultados e Discussão  

Após 42 dias de indução tumoral, observaram-se, macroscopicamente, lesões 

papilotamosas na mucosa de todas as bolsas jugais diretas, sugestivas de neoplasia. A análise 

desses tumores em ML mostrou alterações compatíveis com carcinoma de células escamosas 

bem diferenciados endofítico e exofítico na região caudal das bolsas após 55 dias de indução 

tumoral em todas as bolsas jugais direitas. O mesmo resultado foi verificado após 70 e 90 

dias de indução tumoral.  Espécimes submetidos à técnica de corrosão, tiveram suas redes 

vasculares moldadas pela resina,  para o estudo da microangioarquitetura tumoral através de 

MEV. 

Conclusão  

A contribuição desse estudo está na obtenção de um modelo animal para a indução de 

carcinoma oral em bolsa jugal de hamster sírio, adequado à avaliação da rede vascular pela 

técnica de corrosão, em período menor de indução tumoral do atualmente descrito na 

literatura.     

 

Referências: 

FOLKMAN, J. Angiogenesis. Annu Rev Med [S.I.], v. 57, p. 1-18,  2006. 

LAMETSCHWANDTNER, A. et al. Scanning electron microscopy of vascular corrosion casts--technique and 

applications: updated review. Scanning Microsc [S.I.], v. 4, n. 4, p. 889-940; discussion 941, Dec 1990. 

 

MORRIS, A. L. Factors influencing experimental carcinogensis in the hamster cheek pouch. J Dent Res, v. 40, 

p. 3-15, Jan-Feb 1961.  

 

SALLEY, J. J. Experimental carcinogenesis in the cheek pouch of the Syrian hamster. J Dent Res, v. 33, n. 2, p. 

253-62, Apr 1954.  

 

WARNAKULASURIYA, S. Global epidemiology of oral and oropharyngeal cancer. Oral Oncol, v. 45, n. 4-5, 

p. 309-16, Apr-May 2009.  

 

WEITZMAN, S. A.  et al. Effects of hydrogen peroxide on oral carcinogenesis in hamsters. J Periodontol, v. 

57, n. 11, p. 685-8, Nov 1986. 


