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RESUMO 
 

AVALIAÇÃO   DOS  EFEITOS  DA   HIPERTERMOTERAPIA  POR  ULTRASOM 

 ASSOCIADA   A   AGENTES  ANTIANGIOGÊNICOS  NO  TRATAMENTO  DO 

 TUMOR EXPERIMENTAL DE WALKER  

Tese de doutorado. Autor: Jose Antonio Carlos Otaviano David Morano. Orientador: Manoel 

Odorico de Moraes. Departamento de Cirurgia, Universidade Federal do Ceará, UFC, 2009.  

Os métodos tradicionais de tratamento do câncer, como a quimioterapia e a radioterapia, 
embora sejam eficazes em vários tipos de tumores, encontram freqüentemente populações de 
células neoplásicas resistentes, além de apresentarem uma baixa margem de segurança para os 
pacientes. A utilização da hipertermia associada á quimioterapia e/ou radioterapia já se 
encontra fartamente relatada como vantajosa na literatura especializada, principalmente em 
pacientes portadores de câncer em estádio avançado, submetidos previamente aos métodos 
clássicos de tratamento. A aplicação de calor nos tecidos através de ultrassom contínuo torna 
mais ágil êste procedimento e com eficácia comprovada. O uso dos antiangiogênicos também 
vem sendo relatado como eficaz na literatura especializada e atualmente, a lista destas 
substâncias vem aumentando consideravelmente. O estudo da ação da hipertermia associada a  
alguns agentes  antiangiogênicos tem sido sugerida uma vez que os vasos tumorais ao 
encontrarem-se dilatados, não promoverão a diminuição da temperatura no tecido tumoral e, 
consequentemente, os efeitos desta associaçào serão mais intensos do que no tecido normal 
devendo contribuir para a morte celular. Objetiva-se neste trabalho, avaliar o efeito 
antitumoral e antiangiogênico da hipertermia induzida por US isolada e combinada com 
etoricoxibe e pegaptanibe,no carcinossarcoma de Walker 256 implantado na tela subcutânea 
do dorso de ratos por meio de utilização do modelo experimental de hipertermoterapia por US 
assim como o estudo dos efeitos da hipertermia por US isolada e em combinação com 
etoricoxibe e pegaptanibe,na angiogênese tumoral.O método utilizado para o estudo teve 
início com o implante de células de tumor de Walker 256 no dorso de ratos Wistar machos. Os 
animais foram tratados com hipertermia aplicada através de aparelho de ultrassom, mantida a 
nível de 45o C durante cinco minutos  no terceiro dia após a inoculação e também tratados 
com etoricoxibe e pegaptanibe por via oral e intraperitoneal respectivamente a partir do dia da 
inoculação. Cada grupo de animais foi submetido a medidas do crescimento tumoral durante o 
período de 30 dias, assim como também á avaliação da microdensidade vascular através de 
estudo mesoscópico fotográfico, validado pelo estudo microscópico.  A aplicação do calor 
através de aparelho de ultrasom demonstrou eficiência e agilidade A hipertermia, o 
etoricoxibe e o pegaptanibe, apresentaram capacidade antiangiogênica, expressada tanto pela 
curva de sobrevida, como pela avaliação da microdensidade vascular. Particularmente, a 
hipertermia isoladamente apresentou um efeito antiangiogênico significativo tanto na curva de 
crescimento tumoral como na diminuição da densidade microvascular. A associação da 
hipertermia com o pegaptanibe, demonstrou uma eficiência na diminuição da densidade 
microvascular significativamente maior do que os demais grupos.  
O modelo de aplicação de hipertermia gerada por um aparelho de ultrassom na modalidade 
contínua foi satisfatória, demonstrando ter sido efetiva tanto na diminuição do crescimento 
tumoral, como na diminuição da densidade microvascular.  
Palavras-Chave: hipertermia, antiangiogênicos, hipertermoterapia, ultrassom terapêutico, 
tumor subcutâneo experimental, tumor de Walker, tumor de pequenas células. 
 



 

ABSTRACT 
EVALUATION OF THE HIPERTHERMOTHERAPY EFFECTS BY ULTRASOUND 
ASSOCIATED TO ANTIAGIOGENIC AGENTS IN THE TREATMENT OF WALKER 
EXPERIMENTAL TUMOR  
 
Autor: José Antonio Carlos Otaviano David Morano.  

Advisor: Manoel Odorico de Moraes Filho.  

Doctorate Thesis. Postgraduate Program on Surgery. Department of, Federal University of 

Ceara, UFC, 2009.  

The traditional methods of cancer treatment, like the chemotherapy and radiotherapy, even 
though they are effective in many types of tumours, they find frequently resistant neoplasic 
cells’ population, beyond presenting a low security margin to the patients. The hyperthermia 
use associated to the chemotherapy and radiotherapy are plenty mentioned as profitable in the 
specialist literature, especially in patients with cancer in advanced stage, submitted previously 
to the classic methods of the treatment. The tissues’ heat insertion through the continuous 
ultrasound becomes the procedure faster and with proved efficacy. The antiangiogenic use 
also is being related like effective in the specialist literature and, at this moment, the 
substances’ list has grown vastly. The study of the hyperthermia action associated to 
antiangiogenic agents has been suggested, once the tumour vessels are dilated, would not 
promote the temperature reduction in the tumour vessels and, therefore, the effects of this 
association would be more intense than in the normal tissue, what might contribute to the 
death cell. The study objective is to evaluate the antitumor and antiangiogenic effect of the 
hyperthermia induced by isolated ultrasound and combined with etoricoxibe and pegaptanibe 
in the 256 Walker carcinossarcoma implanted in the subcutaneous back screen of mouse by 
using the hyperthermia experimental model by ultrasound, like the hyperthermia effects study 
by isolated ultrasound and linked with etoricoxibe and pegaptanibe, in the tumour 
angiogenesis. The method used describes the insertion of 256 Walker Tumour cells in the 
back of male Wistar mouse. The animals were treated with hyperthermia applied through the 
ultrasound equipment, kept to a 45º C level during five minutes in the third day after the 
inoculation and also treated with etoricoxibe and pegaptanibe by oral and intraperitoneal 
respectively since the inoculation day. Each animal group was submitted to a tumour growth 
measurement during a period of 30 days, as well as also a vascular microdensity evaluation 
through a photographic mesoscopic study, validated by the microscopic study. The heat 
application through the ultrasound equipment demonstrated efficiency and agility. The 
hyperthermia, the etoricoxibe and the pegaptanibe showed antiangiogenic capacity, expressed 
by the over life curve, and also by the vascular microdensity evaluation. Particularly, the 
isolated hyperthermia showed a significative antiangiogenic effect in the tumour growth curve 
and also in the decreasing of the micro vascular density. The association between the 
hyperthermia and the pegaptanibe demonstrated a greater efficiency in the reducing of the 
micro vascular density than the other groups. The hyperthermia application model generated 
by the ultrasound equipment in the continuous modality was satisfactory, demonstrating by 
being effective as much in the reducing of the tumour growth as in the decreasing of the micro 
vascular density. 
  
Key-Words: hyperthermia, antiangiogenics, hyper thermotherapy, therapeutic ultrasound 
experimental subcutaneous tumour, Walker tumour, tumour of small cells. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 1.1.  Hipertermoterapia 
 

 Pode-se usar o termo “hipertermia” ou “hipertermoterapia” para referir-se a várias 

técnicas de aplicação de calor administradas como um adjuvante para estratégias bem 

estabelecidas (especialmente radioterapia e quimioterapia) no tratamento de pacientes 

portadores de câncer.(HIDELBRANDT et al.,2002). 

 Desde 5000 A.C. os medicos egípcios já tratavam os tumores com calor. Os gregos já 

reconheciam o valor do calor em alguns tratamentos médicos. Por isto, a palavra hipertermia 

vem do grego HYPER (elevar) e THERME (calor). Mesmo os textos mais antigos da Lei de 

Moisés, mencionam as nascentes quentes ( Gênesis 36:24 ) para aumentar a temperatura 

corporal visando efeitos terapêuticos. Já há alguns anos os cientistas vem afirmando que as 

células cancerosas são mais sensíveis ao calor do que as células normais, e que as células 

cancerosas morrem quando submetidas a altas temperaturas. 

 A ação do calor chamou a atenção em remissões de doenças após acometimento de  

febre alta justificando porque após a Renascença foram publicados relatos de regressões 

tumorais espontâneas em pacientes com sarampo, influenza, tuberculose e malaria onde o 

fator comum teria sido uma febre alta em torno de 40o C.  Até mesmo nos últimos séculos 

XIX e XX existem relatos semelhantes que chamam a atenção para o poder terapêutico do 

calor. Por exemplo, o desaparecimento de um sarcoma facial por 2 anos em paciente que 

apresentou febre alta secundária a dois episódios de erisipela. (BUSCH, 1866).  

Em 1893 já era apresentado o relato de 38 pacientes portadores de câncer avançado 

que haviam sido submetidos à inoculação de toxina bacteriana da erisipela para a indução de 

febre alta. Foi relatado que 12 pacientes foram completamente curados incluindo um caso de 

paciente acometido por sarcoma extenso que sobreviveu 7 anos e outro também portador de 

sarcoma, que sobreviveu 27 anos. (COLEY, 1893). 

  A radioterapia e o calor também tiveram seu destaque quando, na época em que surgiu 

a radioterapia foi publicado um relato apresentando 100 pacientes com câncer avançado que 

haviam sido tratados com associação de raios X e calor. Deste total, em 36 pacientes a 

regressão foi temporária e em 32 a regressão foi total. A associação pareceu vantajosa em 

relação ao raio X pois, aplicado sozinho ocasionou uma regressão tumoral bem menor. 

(MULLER, 1913).  
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 Outro trabalho de revisão apresenta o relato de 166 casos de câncer com regressão 

espontânea. Êste trabalho mostra ainda a relevância do calor local em que 72 pacientes (43%) 

haviam desenvolvido febre alta ou recebido aplicações de calor local. (ROHDENDURG, 

1918). 

 A partir de 1940 surgiram na literatura trabalhos descrevendo os efeitos do calor em 

culturas de células, em animais de experimentação e em pacientes com câncer 

(SHOULDERS, 1942).  

           Muitos avanços foram conseguidos como resultado de estudos em modelos animais 

pré-clínicos que necessitam ser replicados para situações clínicas ou seja, ainda não 

apresentam resultados confiáveis a ponto de serem aplicados em seres humanos pois 

necessitam ser submetidos a ensaios clínicos. Estes estudos prévios em animais foram 

realizados utilizando-se um método de hipertermia por banhos ou um sistema de termoterapia 

por microondas com termometria baseado em microondas com a finalidade de aplicar-se 

tratamento com hipertermia em tumores implantados em pequenos animais. (HOLMAN, 

1975). 

 Ao final da década de 70, equipes de pesquisadores demonstraram ser  pioneiros  na 

utilização da quimioterapia com hipertermia em estudos experimentais utilizando um sistema 

de perfusão peritoneal hipertérmica em cães, com o objetivo de otimizar os efeitos citotóxicos 

dos fármacos antineoplásicos. Durante os anos 70  até o início de 80, foram realizadas muitas 

investigações pré clínicas acerca dos efeitos da hipertermia mas, infelizmente, não foram 

acompanhadas por estudos moleculares correspondentes de maneira tal que estes últimos 

pudessem dar condições a que se aplicasse o resultado destes estudos de modo mais confiável.  

 Em 1979 foi realizada a primeira quimioterapia hipertérmica num paciente humano 

com neoplasia intraperitoneal. (SPRATT et al.,1980).    

           Já é comum em alguns países o uso da hipertermia, usualmente aplicada como 

adjuvante principalmente com  radioterapia e quimioterapia quando temperaturas na faixa de 

40-43oC são aplicadas (VAN DER ZEE et al., 2002).  

            A hipertermoquimioterapia foi uma modalidade de tratamento com hipertermia 

apresentada com alguns bons resultados quando associada ao uso de quimioterápicos 

reconhecidamente antineoplásicos. Esta associação pode ser feita com hipertermia de origem 

externa para o corpo inteiro e/ou de suas partes isoladas, associada ao uso de antineoplásicos. 

(ROIZENBLATT et al., 2002). 
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             A hipertermia foi bastante relatada ainda na década de 90 sendo aceita como uma 

modalidade terapêutica paliativa para tratar pacientes portadores de câncer, devendo estar 

associada ao tratamento sistêmico, cujo objetivo principal, seria a erradicação de metástases 

visando uma possível resposta favorável também no tumor primário. (VAN GINKEL et al., 

1996).  

           Mais recentemente tem sido publicados estudos acerca da aplicação de radio-

frequencia na produção de hipertermia e segundo os mesmos, com bons resultados. 

(FELLIPPE ,2000).  

          Embora a dose térmica efetiva (DTE) seja influenciada por um grande número de 

fatores ambientais na hipertermia clínica, (tais como o tempo ideal de temperatura durante a 

fase de calor, a distribuição de temperatura, a tolerância térmica , o pH intracelular e vários 

outros fatores) parece ser um valioso instrumento para descrever a eficácia  de um tratamento 

clínico hipertérmico. (DEWHIRST et al., 2000). 

           Entretanto, a situação nos cânceres de pacientes parece ser muito mais complexa do 

que em sistemas experimentais, e o comportamento da vascularização do tumor sob condições 

hipertérmicas, pode depender do método de aplicação da hipertermia. Assegurada a 

efetividade clínica de certas aplicações hipertérmicas pela alteração causada na vascularização 

tumoral, isto pode ser útil para combinar este efeito com outros agentes antiangiogênicos que 

já são largamente utilizados na terapia anticancer. Se de outra maneira a hipertermia age 

aumentando o suprimento sanguíneo tumoral, uma possível conseqüência seria combinar 

hipertermia com drogas antiangiogênicas em tumores com baixo suprimento sanguíneo que 

não podem ser tratados pelas modalidades convencionais. Pelo menos existem muitas 

incertezas relacionadas ao efeito da hipertermia no fluxo sanguíneo e isto demanda novas 

investigações. (FALK et al., 2001).  

             Entretanto, existe uma particular dose de variação térmica na curva de sobrevivência 

onde a transição na fase exponencial começa (energia de ativação). A dose de energia térmica 

requerida para induzir exponencial quantidade de morte celular é estreitamente relacionada 

áquela requerida para a desnaturação das proteínas celulares em quantidades de 140 kcal/mol 

in vitro bem como em tumores experimentais. (SONG et al., 2001). 

 O resultado das pesquisas tem demonstrado que o micromeio dos tumores malignos é   

caracterizado por uma redução do fluxo sanguíneo e da densidade de vasos sanguíneos 

favorecendo a hipóxia, a acidose e a deprivação de energia. A hipertermia com temperaturas 

acima de 42o C causa lesões vasculares reduzindo o fluxo sanguíneo, o que aumenta o seu 
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efeito citotóxico, levando também a alteração do fluxo de oxigênio e nutrientes e induzindo a 

acidose. Isto leva á hipótese de que o efeito citotóxico da hipertermia é principalmente 

baseado na desnaturação das proteínas do citoplasma e da membrana. (EIKESDAL et al., 

2001). 

       Os estudos realizados durante casos de tratamento, tem demonstrado que a hipertermia 

agindo sobre as membranas celulares das células neoplásicas, tornaria estas células muito 

mais sensíveis ás substâncias citotóxicas,assim como a ação da irradiação. Quando usada 

como adjuvante, a hipertermia permite serem usadas doses bem mais baixas destas formas de 

terapia potentes e tóxicas que seriam bem mais aceitáveis pelos pacientes  pois, diminuiriam 

os efeitos colaterais . Como já foi mencionado acima, alguns experimentos realizados com a 

utilização de calor in vitro e em animais, tem exibido um efeito mortífero sobre as células a 

temperaturas que variam de 41 a  47oC .   

             Observando á luz do ciclo celular, a fase mitótica é a que apresenta maior 

sensibilidade, pois exames microscópicos de células na fase M submetidas á hipertermia 

demonstram lesão no seu aparelho mitótico. As células na fase S também demonstram 

sensibilidade á hipertermia e demonstram lesões cromossômicas enquanto que as células 

expostas na fase G1 não mostram qualquer lesão microscópica, sendo consideradas 

relativamente termoresistentes. (HILDEBRANDT et al., 2002). 

           Testes clínicos realizados pacientes portadores de tumores malignos em estado bastante 

avançado, apresentaram  resultados clínicos satisfatórios com os pacientes apresentando uma 

melhora clínica acentuada e aumento das taxas de sobrevida. Êstes parâmetros foram 

observadas em pacientes tratados com hipertermia e radioterapia comparados com 

radioterapia somente em vários testes comparativos fase III, com uma resposta benéfica muito 

distinta no grupo da hipertermia sómente em alguns destes estudos. (WUST et al., 2002). 

 É importante salientar que até o momento a hipertermia de moderada intensidade (até 

45o C) esteve em foco. Atualmente ainda está estabelecido que todas as modalidades de 

hipertermia moderada não causam efeito suficientemente importante para substituir a cirurgia, 

a radioterapia ou a quimioterapia quando aplicada sozinha. Por outro lado, as`pesquisas tem 

demonstrado que sem dúvida elas agem eficazmente para potencializar o efeito das drogas 

citotóxicas ou da radiação, o que pode ser denominado de sensibilização térmica. A 

hipertermia portanto está sendo estudada dentro da ótica de produzir um melhor resultado 

quando associada as estratégias convencionais de tratamento já citadas adaptando-se ainda a 

grande variedade de conceitos de tratamento existentes. (KAPP et al., 2002) .  
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             Os resultados dos estudos utilizando hipertermia moderada têm demonstrado uma 

melhoria no fluxo sanguíneo tumoral assim como de seu conteúdo em oxigênio. Poderia 

dizer-se que até este nível, a temperatura tem efeito angiogênico. A temperatura nesta faixa 

dita moderada aumenta o suprimento de oxigênio dos tumores, o que aumenta a efetividade 

da radioterapia, assim como o fluxo sanguíneo tumoral que favoreceria o transporte das 

substancias, potencializando assim, o efeito dos quimioterápicos. De fato, o pressuposto 

citado acima daria uma boa explicação para a correlação existente entre a dose térmica 

aplicada e o resultado clínico, como foi observado em ensaios clínicos com aplicação de 

hipertermia local/regional, onde temperaturas intratumorais não excederam 42o C durante a 

maior parte do tempo de tratamento. (HORSMAN et al.,2002).  

             É importante assinalar a considerável diferença do suprimento sanguíneo dentro do 

mesmo tumor que persiste depois do tratamento com calor >42 °C. As alterações 

morfológicas associadas com hipertermia incluem edema endotelial, passagem do fluido 

plasmático para o interstício, microtrombose devido a ativação da hemostasia e alteraçoes na 

viscosidade das membranas das células sanguíneas. Todos estes fatores também promovem 

uma redução do suprimento de oxigênio e nutrientes bem como acidose intratumoral como já 

citado acima. (MURATA et al., 2002) .  

             Os resultados dos trabalhos sobre hipertermia têm demonstrado que somente as 

temperaturas acima de 43o C, produzem efeitos antineoplásicos. Por outro lado, os estudos pré 

clínicos são realizados utilizando-se níveis de temperatura que não teriam condições de serem 

aplicados em estudos clínicos tais como aqueles com propostas de aplicação de calor aplicado 

numa faixa de 43.5 oC – 45 °C com duração de 60 min ou mais. Isto porque esta faixa de calor 

causa dor e desconforto local bastante sensíveis ao paciente, o que inviabiliza a aplicação 

localizada sem contar com a ajuda do efeito de anestésicos locais ou gerais.(THORPE, 2004 ). 

  A dose térmica requerida para alterar o suprimento sanguíneo tumoral varia entre 

tumores individuais e diferentes tipos de tumor. Parece principalmente depender da 

percentagem de vasos que respondem e que tem mantido sua habilidade de regulação térmica. 

Mais ainda, o calor induz lesão dos vasos tumorais em graus de temperatura que podem 

alterar sem causar lesão aos tecidos normais. Em alguns casos, as alterações 

microcirculatórias induzidas pela hipertermia foram reportadas como sendo irreversíveis e em 

outros, uma alteração da circulação mesmo ocorrida depois da exposição ao calor. 

(SIEMANN, 2002) . 
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            Para cada um dos diferentes métodos de uso do calor para tratamento, o potencial 

terapêutico, o custo do tratamento, os problemas técnicos e a evidência de efetividade são 

diferentes. Encontram-se atualmente na literatura, fartas descrições sobre a hipertermia 

local/interstitial (HLI), a regional (HR) com as variantes perfusão hipertérmica em membro 

isolado (HPMI), a perfusão peritoneal hipertérmica (HPP), a hipertermia de corpo inteiro 

(HCI) e por fim a hipertermia de corpo inteiro em ratos através de perfusão peritoneal 

hipertérmica contínua (PPHC) . (OLIVEIRA et al., 2003).  

 As associações continuaram a ser bem vistas pelos pesquisadores por causa dos bons 

resultados apresentados. Nos últimos anos muitos relatos científicos demonstram que a 

hipertermia vem se afirmando no cenário oncológico, quando associada á radioterapia e 

quimioterapia. Á medida em que as investigações sobre a hipertermia avançam, mais tem 

aumentado o interesse no estudo de seu potencial terapêutico quando aplicado ao tratamento 

de tumores principalmente quando asssociada a outras modalidades de tratamento. Mas, como 

os efeitos celulares obtidos dependem consideravelmente da dose termica liberada, é de 

fundamental importância  a replicação das distribuições de temperatura induzida em modelos 

animais para que se  espere sucesso nos resultados experimentais que possam ser obtidos dos 

estudos em seres humanos. Um efeito muito importante evidenciado pela hipertermia é a de 

reoxigenar tumores, e com isto elevar a sua radiosensibilidade proporcionando também maior 

potencia ao tratamento quimioterápico. (NOVAK et. al., 2005).   

 No entanto, somente em 1985 o FDA (Food and Drug Administration) reconheceu a 

hipertermia como um tratamento efetivo para alguns tipos de câncer. A partir de então a 

ciência médica pôde comprovar que a hipertermia sozinha ou combinada com radio, imuno ou 

quimioterapia pode controlar o crescimento local de tumores. (LOPES et al., 2006). 

  O calor provoca alguns efeitos intracelulares letais decorrentes do rompimento das 

membranas plasmáticas e mitocôndrias, aglomeração da cromatina nuclear e tumefação 

citoplasmática focal. É importante salientar que êstes efeitos dependem do tempo de 

exposição e da temperatura utilizada. A vascularização primitiva dos tumores reduz sua 

capacidade de dissipação do calor. O tratamento dos tumores torna-se mais efetivo a 

temperaturas de 40°C ou superiores. Também está comprovado que a exposição ao calor 

causa danos de conformação às proteínas celulares, reduzindo bastante a capacidade 

fisiológica de  funcionamento. (DAVOL, 2006).  

 A hipertermia acentuada causa uma toxicidade térmica imediata pois, se as 

temperaturas teciduais forem elevadas acima de um limiar de 56o C durante pelo menos 1 



7 
 

segundo, levarão a irreversível morte celular através de necrose coagulativa. Enfim, conclui-

se que a hipertermia moderada aplicada clínicamente através de qualquer modalidade tem 

demonstrado apresentar benefícios no tratamento de tumores principalmente se associado a 

radioterapia ou quimioterapia. (KNORR et al., 2006).   

A hipertermoterapia sozinha ou em associação, tem demonstrado efetividade 

antiangiogênica e antitumoral. Mas, ainda continua em estudos e certamente novos 

conhecimentos surgirão, principalmente no que se refere às fontes de hipertermia, ao modo de 

aplicação, e às associações com outras modalidades de tratamento do câncer. 

 1.2.  O Ultrassom como gerador de hipertermia 
 

 O assunto não é novo, pois desde 1940 vários estudos tem testado os efeitos do 

ultrassom no crescimento tumoral. Na década de 1970 foi apresentada uma publicação 

contendo uma revisão de 45 anos de publicações relacionadas com o uso de US em tumores 

.(KREMKAUL,1979).  

           Um relato antigo informa que a energia mecanica aplicada por meio do ultrassom para 

produzir hipertermia em tumores com tamanho acima de 5 cm. vizinhos á superfície cutânea 

foi clínicamente demonstrada no Centro Médico da Universidade de Stanford. Em 2313 casos 

o aquecimento ultrasonico parece ter sido bem aceito pois, produziu e manteve  níveis 

controlados de hipertermia uniforme nas porções mais profundas dos tecidos. Então, técnicos 

do Instituto de Tecnologia de Massachusets passaram a estruturar um sistema protótipo clínico 

mais específico, com base nestes resultados. (ATKINSON, 1979). 

 O som consiste em vibrações mecânicas num meio elástico que podem fazer vibrar a 

membrana timpânica. São vibrações sonoras, cuja freqüência está entre 20-20.000Hz. Acima 

deste limite trata-se de uma freqüência ultra sônica. O termo ultrassom portanto, refere-se a 

vibrações mecânicas acima do limiar do ouvido humano(16 KHz). Êste tipo de raio foi 

descoberto no século passado pelo casal Pierre e Marie Curie. O aparecimento de uma 

vibração de alta freqüência era observado quando aplicava-se sobre um cristal de quartzo 

colocado entre duas placas metálicas, uma corrente elétrica senoidal. Este processo foi 

denominado efeito piezoeletrico. Atualmente, o ultrassom terapêutico, muito utilizado em 

tratamentos fisioterápicos, é gerado aplicando-se uma voltagem alternativa através de um 

material piezoelétrico tais como peça de zirconato titanato. Tais materiais oscilam em 

espessura a uma mesma freqüência determinada pela corrente. A resultante onda de ultrasom 

propaga-se através dos tecidos, causando ciclos alternantes de pressão aumentada e reduzida 
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(compressão e rarefação, respectivamente). Já é de uso bastante difundido o diagnóstico por 

ultrassom, que usualmente utiliza freqüências na faixa de 1-20 MHz. (AGNE , 2004).  

 Até hoje muito usado em tratamentos fisioterápicos, o ultrassom (US) é constituído 

por oscilações (ondas) cinéticas ou mecânicas produzidas por um transdutor vibratório que é 

aplicado sobre a pele com fins de tratamento e que a atravessa e penetra no organismo em 

várias profundidades. O feixe de raios de ultrassom contínuo ao incidir sobre um ponto 

produz calor que pode ser controlado pela maior ou menor intensidade deste. Devido a isto, 

aparece como ideal para produzir hipertermia em malignidades localizadas, de maneira não 

invasiva. (SANTOS et al., 2005). 

 Em contraste, freqüências de 0,8 a 3,5 MHz são geralmente utilizados durante as 

aplicações clínicas em que os níveis de energia carreados pelo raio de ultrasom, são várias 

vezes maiores do que aqueles utilizados com fins de exame complementar de diagnóstico. Do 

mesmo modo que ocorre como um foco de luz, as ondas de ultrassom podem ser dirigidas 

para um único ponto. Os altos níveis de energia carreados num raio de ultrassom podem ser 

aumentados e dirigidos com precisão a um pequeno foco, poupando os tecidos circundantes. 

 Esta vibração consiste de uma onda de caráter longitudinal que produz compressão e 

expansão ao meio em que é aplicado. É o chamado feixe ultra-sônico que, vai sendo 

introduzido nos tecidos e durante isto, sofre alterações. Observa-se que na água, um exemplo 

de meio uniforme, o feixe converge nos primeiros centímetros. Esta é a zona de Fresnell que 

conserva os pontos de temperatura elevada em coroa, e que vão aos poucos se agrupando.á 

medida em que o feixe penetra os tecidos. Logo a seguir, o feixe diverge e se torna mais 

uniforme porém,com maior intensidade central. A este campo distante denomina-se zona de 

Fraunhofer. O comprimento e a largura do campo próximo (zona de Fresnell) e distante (zona 

de Fraunhofer) são determinados pelo raio do transdutor e pelo comprimento de onda do US. 

Quanto maior a freqüência, menor a capacidade de penetração nos tecidos. Por exemplo, ao 

aplicar-se o ultrassom por contato direto do cabeçote na pele, o foco incide no campo próximo 

(de Fresnell) numa profundidade de 2cm. para 3 MHz e até 5cm.para 1MHz. Para focos de 

tratamento mais profundos portanto, é melhor utilizar freqüências menores com maior 

intensidade. Por outro lado para tratamento dirigido ao subcutâneo é preferível usar 

freqüências maiores. (ROBERTSON et al., 2001). 

 Nos últimos 20 anos tem se assistido a uma explosão de alternativas minimamente 

invasivas para o tratamento cirúrgico de malignidades localizadas. Além dos inerentes 

atrativos das novas tecnologias, os incentivos por trás deste movimento são claros. A cirurgia 

convencional aberta está associada com significativa morbidade e mortalidade e causa 
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supressão do sistema imunitário do paciente que por sua vez pode levar ao risco de 

disseminação metastática tumoral perioperatória. Os próprios pacientes usualmente queixam-

se de dor pós operatória e a recuperação pode ser lenta. A cirurgia laparoscópica é mais aceita 

pelos pacientes e leva a um retorno mais precoce ao trabalho, mas usualmente torna-se mais 

longa e ambas morbidade e mortalidade são de maneira geral comparáveis a cirurgia aberta. 

 Outras técnicas minimamente invasivas utilizam uma faixa de métodos baseados em 

energia para a destruição de tumores in situ. Estas incluem além da radioterapia, a ablação por 

radiofreqüência, laser, crioablação e o ultrassom focado com alta intensidade. (KENNEDY et 

al., 2005). 

 O ultrassom (US) é basicamente constituído de energia cinética conduzida, absorvida e 

transformada em outro tipo de energia de acordo com a impedância dos tecidos e 

características de potencia, freqüência e forma de aplicação. O ultrassom pode produzir 

efeitos mecânicos e térmicos no organismo. Quando o ultrasom é aplicado, surgem os dois 

efeitos simultaneamente, porém um deles em menor magnitude o que ressalta o efeito do 

outro. Os aparelhos atualmente disponíveis podem produzir raios de aplicação contínua ou 

intermitente, também denominado pulsátil. Daí que não se pode associar a produção de calor 

ou não, ao ultrassom aplicado de maneira contínua ou pulsátil respectivamente, pois tanto 

uma como outra modalidade de aplicação apresentam efeitos térmicos e mecânicos.(AGNE, 

2004).  

 Alguns autores  afirmam que os efeitos biofísicos do ultrassom, são tradicionalmente 

separados em efeitos térmicos e não térmicos. Mas, parece não correto afirmar que somente 

um efeito está sempre presente e que o tratamento fisioterápico possa ser classificado em 

térmico (exposição continua) ou não térmico (exposição pulsada). A realidade é que os dois 

efeitos são inseparáveis e inclusive é raramente verdadeiro que uma classe de efeitos possa ser 

ignorada completamente. Uma notável exceção é a litotripsia extracorpórea que pode ser 

concretizada exclusivamente por bioefeitos mecânicos. Para todas as outras situações, é 

melhor assumir que os efeitos não térmicos serão sempre acompanhados por alguma produção 

de calor porque a interação entre ultrasom e tecido é simultaneamente térmica e mecanica e 

existe evidencia insuficiente tais como se existisse um limiar para bioefeitos resultantes de 

cada mecanismo. Inversamente, campos acústicos que dão origem ao calor são sempre 

acompanhados por efeitos não térmicos. (BAKER et al., 2001). 

 O raio ultrasonico pulsante reduz o aumento de temperatura proporcionalmente ao raio 

pulsante e ocorre que ele não elimina o aquecimento. Dentre os efeitos mecânicos encontra-se 

a cavitação que significa a formação de bolhas nos tecidos resultado da confluência de 
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microbolhas que acabam formando bolhas gigantes. Êste efeito é observado principalmente 

quando aplica-se o ultrassom (US) pulsátil. Outro efeito é o da corrente acústica que significa 

a formação de fluxo líquido ao redor das bolhas formadas pela agitação do tecido. (BARROS, 

2002). 

 Segundo relatos, os efeitos do ultrassom não incluem alteração na permeabilidade da 

membrana celular, mas demontram evidencias quanto a aumento da síntese protéica, 

desgranulação dos mastócitos, produção do fator de crescimento e mobilização de 

fibroblastos. O ultrasom pulsátil promove a circulação independente do efeito térmico o que é 

discutido por alguns autores. Outra controvérsia é a de produção da angiogenese pelo 

ultrassom. A produção de calor pelo ultrassom é dependente da intensidade do feixe de raios 

aplicado. Enfim, as evidencias demonstram que o ultrassom não produz efeitos benéficos 

quando aplicado no organismo humano. (GUIRRO, 2001).  

 Quando o ultrassom é aplicado de forma contínua produz vibração sobre os tecidos 

atingidos. Quando os tecidos opõem resistência ás ondas de 1 ou 3 MHz será causado forte 

atrito intermolecular com resultante produção de calor. Este efeito, torna o ultrassom em uma 

fonte de hipertermia fácil de controlar na aplicação em alvos localizados, de fácil acesso e 

pouco divulgada com esta finalidade.  Quanto ao uso do ultrassom pulsátil foram encontrados 

relatos não muito recentes demonstrando a sua ação de estímulo ao crescimento tumoral. 

(SICARD-ROSENBAUM et al., 1995). 

Devido ao exposto acima, a aplicação dos raios de ultrassom é usada como tratamento 

adjuvante em uma grande variedade de condições clínicas e alguns pesquisadores  

recomendam cautela quando há suspeita de câncer. Demonstram estes autores que a 

diminuição da quantidade de US aplicado durante o tratamento pode modificar a sua 

influencia no crescimento tumoral. Segundo o mesmo esta quantidade diminuída pode ser 

traduzida em menor intensidade e a escolha por uma modalidade pulsátil. Por fim encontra-se 

evidencias que afirmam ser o US um meio estimulante do crescimento tumoral em ratos, mas 

o mesmo não se pode afirmar em relação ao aparecimento de metástases. (BLUME et al., 

2005).  

Os fisioterapeutas por convenção, não utilizam o ultrassom em pacientes portadores de 

tumores malignos justificando pela possibilidade de exacerbação do crescimento tumoral. 

Estudos já bem antigos, mostraram que o ultrassom em várias intensidades possui efeito 

antitumoral. A temperatura de 40 até 41º C os tumores demonstram um aumento no 

suprimento sanguíneo. Porém, acima de 41º C  diminui acentuadamente o fluxo sanguíneo 

tumoral. Então, para que haja efeito antitumoral devem ser submetidos ao calor acima de 43º 
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C por um período de 20 a 30 minutos. Levando em conta que o calor utilizado nas sessões de 

fisioterapia não ultrapassa 42º C, este patamar somente estimula o crescimento tumoral. Daí 

que há uma contraindicação a ser feito fisioterapia em pacientes portadores de tumor com dor 

musculoesquelética em que se contraindica o uso de ultrassom com finalidade analgésica pois 

isto poderia estimular o crescimento tumoral. (SICARD-ROSENBAUM,1995). 

 Mas, para que o ultrassom seja utilizado como produtor de calor para tratamento de 

tumores a escolha é pela modalidade de US contínuo, pois a aplicaçào do raio em 

determinado alvo, eleva a temperatura rapidamente sendo fácilmente controlado pelo grau de 

intensidade aplicada. Apesar das evidencias demonstrarem que a aplicação do ultrassom 

provoca um aumento na temperatura dos tecidos, este fator depende de algumas variáveis. A 

produção de calor nos tecidos e o seu grau, dependem da intensidade do ultrassom. No 

ultrassom pulsado observa-se redução da hipertermia. (THORPE, 2004). 

  Alguns estudos feitos no músculo humano mostraram que após 10 minutos de 

ultrassom de 1MHz no modo contínuo a uma intensidade de 1.5 W/cm2 aplicado por meio de  

um transdutor de 20 cm2 em uma área cutânea de  80 cm2 , aumentou em 5oC, a temperatura 

do gastrocnemio numa profundidade de 3cm.no corpo do músculo. Estes pesquisadores 

enfatizaram a necessidade de limitar a área tratada e consideraram ser necessário aplicar 

ultrassom por um período de pelo menos 7 a 8 minutos de maneira a adquirir uma subida na 

temperatura. (DRAPER e col. 1993).  

              Estudos in vivo feitos também através de ultrassom continuo de 1 MHz, aplicado com 

intensidade de 2.5 W/cm2 na articulação do quadril do porco mostraram que o aspecto anterior 

da cápsula fibrosa foi aquecido para 41o C após 1 minuto e atingiu entre  43° e 44° C após  2 a 

3 minutos. Do mesmo modo, para aumentar o calor profundo foi necessário aumentar a 

intensidade do ultrasom de 1.5 W/cm2 para 3.0 W/cm2 para conseguir o aquecimento de 

tecidos mais profundos. (SUNDERLAND, 1993). 

 1.3. Angiogênese Tumoral e Antiangiogênicos 
 
 Angiogênese é o termo usado para descrever o mecanismo de crescimento de novos 

vasos sanguíneos a partir dos já existentes. Trata-se de um processo de múltiplos degraus que 

conduz à formação de novos vasos sanguíneos a partir de capilares preexistentes e que 

participa em diversos processos fisiológicos e patológicos incluindo o crescimento tumoral e 

de metástases Em situações normais, o crescimento de novos vasos sanguíneos faz parte do 

processo de morfogênese, reprodução, cicatrização e regeneração. Esse tipo de angiogênese é 

de curta duração e auto regulável. (COTRAN et al., 2006).  
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 A angiogênese tumoral não é auto limitada. Desde que a angiogênese induzida por 

tumor tenha início, continua indefinidamente até que todo o tumor seja erradicado ou até que 

o hospedeiro chegue ao óbito. (FOLKMAN, 2007).  

 A massa de células tumorais não ultrapassa a dimensão de 1 a 2 mm. de diâmetro se 

não conseguir um maior aporte de vasos, talvez devido a que o espaço de 1 a 2mm., 

represente a distância máxima através da qual o oxigênio e os nutrientes podem difundir-se 

dos vasos sanguíneos.(BOGLIOLO et al., 2006).  

 É importante observar que cerca de 95% dos tumores malignos humanos são 

carcinomas que se originam como diminutas lesões in situ. Estas alterações que podem ser 

encontradas em epitélios como pele, mucosa gastrointestinal, bexiga, próstata, mama ou colo 

uterino, podem permanecer em estado latente sem apresentar sinais evidentes de crescimento 

durante anos. Alguns estudos demonstram que, durante esta fase as células neoplásicas 

poderão já apresentar uma atividade proliferativa aumentada, mas devido ao mecanismo 

compensatório da apoptose, isto não ocorre. (PINHO, 2005).  

 A angiogênese tumoral se desenvolve por meio de etapas integradas que dependem  

mutuamente de fatores angiogênicos, fatores antiangiogenicos e células efetoras.  Os fatores 

angiogênicos surgem naturalmente de alguns tecidos tumorais que são estimulados pela massa 

tumoral volumosa, hipoxia, baixo pH, citocinas, fatores de crescimento, oncogenes ativados 

assim como também, transdução de sinal,  perda de função de genes supressores tumorais e 

até mesmo células inflamatórias que possam infiltrar os tumores. Levado pela inativação dos 

dois alelos do gene p53 por mutação, observa-se a queda da trombospondina-1 aumentando os 

fatores angiogênicos associados á inibição do gene supressor tumoral localizado em 16p 

.(HANAHAN et al., 2000).  

 Há vários fatores já identificados capazes de promover ou inibir a angiogênese. Entre 

os principais reguladores pró-angiogênicos estão os fatores de crescimento como o Fator de 

Crescimento Endotelial Vascular (VEGF), o fator estimulador de fibroblastos (FGF) e os 

fatores transformadores alfa e beta (TGF-α e TGF- ß). Outros fatores pró-angiogênicos 

incluem a interleucina-8 (IL-8), a leptina e a angiogenina. A angiostatina, a endostatina, a 

trombospondina-1, a angiopoietina-2, o interferon-alfa e a IL-12 são inibidores da 

angiogênese. (BOGLIOLO, 2005). 

 Os oncogenes ras podem contribuir para o desenvolvimento tumoral estimulando a 

angiogênese através do VEGF. (WEDGE et al., 2002).   
 A proliferação vascular resulta da liberação local pelo tumor de algumas proteínas com 

ação estimuladora para o desenvolvimento vascular, como o fator de crescimento fibroblástico 
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básico (bFGF ), a ciclo-oxigenase 2 (COX-2) e o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF). (SAINI et al., 2009). 

 O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), uma glicoproteina que aparece em 

quatro isoformas, aumenta a permeabilidade vascular de maneira muito superior á histamina e 

assim permite a difusão de proteínas facilitadoras da migração de células endoteliais para o 

espaço intersticial. Os receptores deste fator são expressos quase exclusivamente por células 

endoteliais. (GRAÇA et al., 2004). 

 A formação de novos vasos envolve interações entre as células endoteliais e a matriz 

extracelular. A proliferação de células endoteliais e a migração dirigida são regulados por 

fatores de crescimento polipeptídicos e citocinas produzidas tanto pelo tumor como pela 

resposta do hospedeiro. As integrinas modulam a aderência das células endoteliais a 

componentes da membrana basal e a disposição tridimensional dos capilares. (FOLKMAN, 

2006). 

 A partir deste conhecimento básico que vem evoluindo através dos anos, pode-se 

afirmar que a avaliação prognóstica de alguns cânceres, ultimamente tem aumentado de 

importância de maneira acentuada. Esta importância tem aumentado devido a mudanças sutis 

apresentadas na análise de lâminas histológicas submetidas a corantes especiais assim como 

também a marcadores moleculares. Isto tem levado primariamente á detecção precoce de 

cânceres incluindo estágios não palpáveis e nodo-negativos. As evidências conseguidas por 

estes estudos, sugerem que a angiogênese tumoral está associada á evolução do paciente em 

várias malignidades. (DUARTE et al., 2007). 

 A associação clínica da vascularização tumoral com a sua agressividade tem sido 

demonstrada em numerosos tipos de tumores. O achado de densidade microvascular 

aumentada em tumores serve não somente como um indicador prognóstico independente,mas 

também sugere que tipo de terapia antiangiogênica pode ser aplicada ao paciente. A 

complexidade do processo angiogênico,que envolve reguladores positivos e negativos oferece 

um número grande de alvos terapêuticos. Alguns reguladores positivos incluindo receptores 

de fatores de crescimento, metaloproteinases e integrinas apresentam correlação com o 

aumento da vascularização tumoral e um péssimo prognóstico para a sobrevida dos pacientes. 

 Por isto, são alvos ideais para a terapia antiangiogênica .Alguns agentes inibidores 

destes alvos estão atualmente sob avaliação clínica como agentes anti-câncer em potencial. 

(LONGO, 2005). 

 Portanto, para o estudo dos tumores a avaliação da angiogênese é necessária e pode ser 

feita através de fotografias em grande aumento do tumor com posterior submissão destas 
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fotos a softwares fotográficos para que possa ser feito uma quantificação assim como a 

estudos microscópicos da densidade microvascular. Pode ser feito também através do exame 

de laminas microscópicas. Alguns estudos mais antigos sobre a morfologia da angiogênese 

foram baseadas sómente nas laminas coradas com o método da hematoxilina-eosina (H/E). 

Após o advento da imunohistoquímica, vários marcadores tem sido usados para corar 

microvasos. Dentre estes estão o fator VIII, o fator de Von Willebrand, CD34, CD 31 e 

recentemente o CD105 embora nenhum simples marcador possa ser perfeito. (SHARMA et 

al. 2005). 

 Esta assertiva foi aqui colocada para discutir um pouco mais o problema da 

“perfeição” atribuída aos marcadores. Muitos estudos tem avaliado a angiogênese tumoral, 

medindo a vascularização tumoral através da contagem de microvasos (MCV) e /ou densidade 

microvascular (MVD) usando métodos imunohistoquímicos e marcadores pan-endoteliais, ou 

por anticorpos ligados as células endoteliais ativadas. Os marcadores pan-endoteliais mais 

usados são: antígeno relacionado ao fator VIII (fVIII-RA), anticorpos monoclonais para 

CD31, CD34 e CD36 e anticorpos PAL-E e EN-4. Os marcadores pan-endoteliais não são 

específicos e não distinguem vasos sanguíneos dos linfáticos (como por fVIII-RA), fazem 

coloração cruzada com outras células (por ex.células plasmáticas por anti-CD31) e não 

possuem capacidade de discriminar entre o endotélio em repouso e o ativado. Novos 

marcadores tais como o anticorpo EP para CD 105 , TEC-11 para endoglina, FB-5 para 

endosialina, 174/18 para ELAM-1 e LM 609 para integrina αVβ3, distinguem bem melhor o 

endotélio ativado do proliferante. Infelizmente, os correspondentes antígenos de todos estes 

anticorpos são perdidos em larga escala durante a fixação ou inclusão da parafina nos tecidos 

e por isto devem ser  utilizadas sómente amostras por congelação. (GASPARINI, 2005). 

 A densidade microvascular é o principal valor da contagem de microvasos obtida 

usando uma magnificação objetiva específica com conhecimento dos diâmetros dos campos, 

num microscópio selecionado, em um número de três a quatro campos,selecionados dentre as 

áreas mais vascularizadas denominadas “zonas quentes”. (HANSEN,2004) .  

 Uma questão crucial na angiogênese é qual a proporção da rede vascular tumoral 

devida aos vasos pré existentes em relação aos vasos neoformados pois, como já colocado 

anteriormente, nos estágios iniciais os tumores sólidos crescem incorporando vasos 

sanguíneos pré existentes, mas posteriormente desenvolvem suas próprias redes de vasos  

anormais para que possam continuar crescendo. (UZZAN, 2004).  

 O conceito de “antiangiogênese” como um potencial recurso terapêutico foi 

desenvolvido por Folkman em 1972 . Á época, entretanto, não se conhecia qualquer inibidor 
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da angiogênese. e, durante os estudos feitos em torno da angiogênese, descobriu no corpo 

humano  a presença de substâncias antiangiogênicas no sangue de pacientes portadores de 

câncer, indicando que o desenvolvimento tumoral deve ser controlado pelo equilíbrio entre os 

fatores que induzem a angiogênese  e aqueles ditos antiangiogênicos. (COTRAN, 2006). 

 Por conta destas observações chegou-se á conclusão de que, a cartilagem seria um 

local onde possivelmente estes inibidores poderiam ser encontrados, pois este tecido é 

raramente invadido, mesmo por tumores adjacentes. Em 1973 foi demonstrado que a 

cartilagem extraída com guanidina perdia sua resistência á invasão vascular, até que em 1975 

as evidencias demonstraram que um pedaço de cartilagem implantada adjacente a um tumor 

na córnea de um coelho, inibia o crescimento de novos vasos através do mesmo. Em 1976, foi 

isolado da cartilagem um fator que quando administrado localmente inibia a angiogênese 

tumoral no modelo da córnea de coelho. Daí em diante, outras substâncias com propriedades 

antiangiogênicas foram sendo pesquisadas e testadas no tratamento dos tumores. (IUGHETTI, 

2001)  

 Qualquer agente desenvolvido para a terapia antiangiogênica pode ser aplicado a 

muitos tipos de tumores sólidos e doenças angiogênicas associadas. Vários inibidores de 

angiogênese estão sendo avaliados por sua eficácia antitumoral em pacientes. Eles 

demonstraram vários graus de promissora eficácia antitumoral embora nenhum deles tenha 

demonstrado eficácia curativa antitumoral. Um grande problema com estes agentes é que eles 

necessitam ser administrados continuadamente pois os tumores recidivam quando o 

tratamento é suspenso. (GASPARINI et al., 2005). 

 Numa série de estudos alguns autores relataram que a vasculatura tumoral é 

estruturalmente e funcionalmente anormal presumívelmente causado pelo desequilíbrio dos 

sinalizadores dos fatores pro e antiangiogenicos emanados dos tumores. Esta anormalidade 

impede o transporte das drogas para os tumores e cria um microambiente tumoral anormal 

com acidose, hipertensão intersticial e hipoxia que combinados, tornam o tumor mais 

agressivo e resistente ao tratamento. (JAIN, 2005). 

 Até pouco tempo vigorava um conceito largamente difundido de que a terapia 

antiangiogenica erradica a vasculatura tumoral, diminuindo a oxigenação tumoral e 

impedindo o transporte de nutrientes necessários para a sobrevivência do tumor. 

 Recentemente, um novo estudo foi publicado sugerindo que a terapia antiangiogênica 

pode também “normalizar “a vasculatura tumoral por um curto período de tempo,  e deste 

modo viabiliza uma janela de oportunidades para uma melhoria do transporte de drogas e com 

isto melhora a sensibilidade do tumor aos quimioterápicos. (SCHMIDT, 2005).  
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 Em 2003, a droga anticorpo monoclonal Bevacizumab (Avastin) torna-se a primeira 

droga antiangiogênica vista em ensaios clínicos de larga escala inibindo crescimento de 

tumores vasculares  que podem prolongar a sobrevida em pacientes portadores de câncer. A 

descoberta destes fatores, provocou uma renovação das esperanças de encontrar-se uma cura 

para o câncer. Os relatos sobre anova descoberta, demonstram claramente a abertura de novos 

horizontes. Como exemplo pode ser transcrito o relato feito por pesquisadores na área 

entusiasmados pela nova perspectiva surgida:”O tratamento clinico do câncer com 

antiangiogenicos recentemente foi coroado de grande sucesso  com o anúncio de que, um 

anticorpo específico ao  fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) melhora 

significativamente a eficácia da quimioterapia   no tratamento de primeira linha do câncer de 

pulmão, de mama e colorretal. O efeito sinérgico da combinação do Avastin á quimioterapia 

tradicional tem sido explicada pelo conceito de normalização vascular acima citada. As 

alterações vasculares induzidas durante a normalização incluem a densidade microvascular 

diminuída, diâmetro, tortuosidade, cobertura aumentada dos pericitos, permeabilidade 

diminuída, pressão dos líquidos intersticiais diminuída,  tensão de oxigênio aumentada e 

extravasamento de moléculas administradas por via intravenosa bastante aumentada”.(TONG, 

2004).  

 Dentre algumas citocinas ou fatores de crescimento liberadas na ferida operatória, as 

prostaglandinas tem sido conhecidas como as moléculas principais atuantes no processo de 

cicatrização. Por isto, vários estudos tem revelado que a expressão da ciclooxigenase-2(COX-

2) uma enzima derivada de prostaglandina, tem aumentado em alguns tumores sólidos.Estes 

achados induzem á possibilidade de que a COX-2 e as prostaglandinas podem representar  

uma conexão entre a inflamação e a carcinogenese ou promoção tumoral (ROH et al., 2004). 

  

 1.4. O Tumor de Walker 
 
 Foi criado em laboratório por George Walker em 1928, na Escola de Medicina da 

Universidade John Hopkins. Tendo observado uma massa tumoral na glândula mamária de 

uma rata albina prenhe, observou do ponto de vista histopatológico, tratar-se de 

adenocarcinoma com um grau de transplantabilidade com sucesso em 16 ratos albinos de 

aproximadamente 56% .(SILVA, 2004) .  

 Os pesquisadores Walker & Earle descreveram uma massa tumoral de tamanho 

aproximadamente igual a 2 cm. (dois centímetros) em seus maiores diâmetros localizada em 

uma das mamas, com aspecto firme, granular, róseo acinzentado, com pequenos focos de 
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necrose e pouco estroma. O exame microscópico demonstrou todas as características de 

malignidade e com estroma constituído de tecido conjuntivo frouxo, frequentemente invadido 

por epitélio glandular. As células principais com forma poligonal ou arredondada exibindo 

núcleos grandes de formato redondo ou oval. Ao longo da segunda geração,apareceram ainda 

mais alterações celulares de forma e tamanho que aumentaram ainda mais após sucessivos 

transplantes. Essas alterações findaram caracterizando o tumor nas formas carcinomatosa, 

sarcomatosa e mista. Daí surgiu a sua caracterização usual como sendo um carcinossarcoma. 

MORAES et al., 2004). 

  Em uma revisão publicada recentemente afirma-se que o tumor é constituído de três 

tipos de células. O tipo carcinomatoso, apresenta forma poligonal ou arredondada, com 

núcleo volumoso, esferóide ou ovóide e com a membrana nuclear de contorno acentuado por 

grânulos de cromatina condensados em sua periferia e nucléolo proeminente. O tipo 

sarcomatoso apresenta as células de formato fusiforme. O padrão misto carcinosarcomatoso 

apresenta-se como célula indiferenciada, pequena, arredondada, poligonal ou alongada com 

citoplasma escasso e o núcleo de cromatina grumosa, intensamente corado apresentando-se 

isolada ou em grupos e frequentemente encontradas entre as células de padrão carcinomatoso.  

(MATTOS, 1987) 
  Tem sido demonstrada a capacidade metastática deste tumor, principalmente para os 

rins, suprarenais, coração e gânglios linfáticos com maior percentagem para rins, baço, 

pulmões e fígado. A fim de que seja usado para a investigação científica , a experiência tem 

demonstrado que o tumor pode ser transplantado de várias maneiras e segundo relato de 

alguns autores, o próprio Walker praticou o transplante do tumor através de pequenos 

fragmentos. (GOMES NETO et al., 2004) 

 Outros autores descreveram a sua transplantabilidade através de suspensões de 

células,obtidas da forma sólida do tumor e injetadas por via intramuscular. Desta maneira foi 

conseguida a observação do desenvolvimento tumoral no local da inoculação. Foram 

realizadas e realatadas ainda diversas formas de obtenção de células para transplante, como a 

de células tumorais mantidas in vitro , suspensão de células obtidas da forma ascítica do 

tumor,provenientes de metátastases peritoneais. Todos os autores citados descreveram ainda 

as varias vias de inoculação das células tumorais que s apresentaram-se eficazes, como a 

subcutânea, a intramuscular, a intraperitoneal, a intrapleural, a sanguínea e a endoluminal, 

permitindo assim a pesquisa sobre o desenvolvimento do tumor em locais do tubo digestivo 

.(OLIVEIRA, 1997) . 
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A coxa tem sido o local preferido para a inoculação intramuscular devido a uma melhor 

vascularização local, proporcionando assim um crescimento mais uniforme e simétrico. O 

tumor apresenta ainda algumas peculiaridades que o elegem como opção preferencial para a 

utilização em pesquisas oncológicas. Dentre estas peculiaridades, está a de que o crescimento 

tumoral e o tempo decorrido entre sua inoculação e o aparecimento do tumor eram 

diretamente proporcionais ao numero de céluas injetadas por via intramuscular. É importante 

também assinalar que o tumor de Walker se desenvolve melhor em animais machos do que 

em fêmeas devido a que estas últimas sofrem influencia hormonal. A linhagem dos animais 

pode também favorecer o desenvolvimento tumoral. (SILVA et al., 2004).  

 A maioria dos trabalhos já publicados sempre vem repetindo o já estabelecido em 

pesquisas anteriores e comprovam que o índice de pega em ratos Wistar inoculados por via 

intramuscular com 1 milhão de células/mm3, é   de 100%. (MORAES et al., 1980) . 

 Ainda fazendo parte destas peculiaridades pode ser citada a idade dos animais, que foi 

relatada por alguns autores observando que os animais com idade mais avançada foram 

favorecidos com um crescimento tumoral mais rápido o que também foi confirmado por 

autores em trabalhos publicados recentemente. (BRITO et al., 2007).  

 Enfim, o carcinossarcoma de Walker é um tumor de fácil obtenção e manuseio, 

mantido em vários laboratórios por sucessivas inoculações, com poucas falhas relatadas, 

extremamente agressivo  e com poucos relatos de regressão espontânea. 

  A característica de agressividade valoriza a ação antiangiogenica e tumoricida de 

algumas substâncias em muitas experiências realizadas. Apresenta crescimento rápido e 

pequeno período de latência, dificultando a avaliação da eficácia de diversos procedimentos, 

incluindo a ação de drogas antitumorais. 

 

 1.5.  Relevância e Justificativa 

 

 O câncer é um grande problema de saúde pública tanto nos países desenvolvidos como 

nos países em desenvolvimento. O cancer aflige o homem desde a antiguidade, o que foi 

constatado através de depoimentos de Hipócrates (460-375 A.C.) e representa a segunda causa 

de morte no Brasil, figurando ainda como causa em torno de 13% de todas as mortes. 

Segundo a  American Cancer Society, 7,6 milhões de pessoas morreram de câncer em 2008. 

 Nos Estados Unidos, representam a segunda causa mais usual de morte sendo um em 

cada quatro causas de morte. No Brasil, espera-se para o ano de 2009, aproximadamente 

231.860 novos casos de câncer para o sexo masculino e 234.870 para o sexo feminino. 
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(INCA,2009) . A estimativa é a de que a liderança seja ocupada pelos tumores de pele não 

melanomas (115 mil novos casos), seguido de tumores de próstata (49 mil), mama feminina 

(49 mil), pulmão (27 mil), cólon e reto (27mil), estomago (22mil) e colo uterino (19mil).(Vide 

FIGURA 1) . (INCA, 2009). 

 Vale a pena salientar que os índices de mortalidade por câncer, tem baixado nos 

últimos anos, devido a procedimentos preventivos que incluem métodos cada vez mais 

sofisticados de diagnóstico e também à cada vez maior socialização destes meios. Na região 

nordeste, o câncer ainda representa a terceira causa de morte, correspondendo a 6,34% do 

total de mortes, e somente 0,02 pontos abaixo das doenças infecciosas. Neste contexto, a 

busca por agentes antineoplásicos continua sendo necessária  pois, as drogas disponíveis até o 

momento não são suficientes para controlar a doença. Apesar dos avanços observados nos 

procedimentos utilizados para o tratamento do câncer, ainda trata-se de um dos capítulos mais 

críticos da terapêutica médica. O tratamento do câncer ainda tem apoio muito forte em um 

tripé constituído por cirurgia, quimioterapia e radioterapia.  

 O estudo da angiogênese tumoral e o aprofundamento do estudo da estrutura 

molecular dos tumores vem possibilitando o uso de adjuvantes físicos e químicos que 

demonstram eficácia relativa quando associados a métodos tradicionais. Êste caminho tem se 

mostrado muito promissor, principalmente porque alguns destes adjuvantes tornam o 

tratamento tradicional mais suportável, mais eficiente e muito mais adequado 

econômicamente. Um destes adjuvantes, que tem suscitado o interesse de muitos 

pesquisadores é a ação do calor sobre os tumores.  

 Observa-se ao longo dos anos uma gama acentuada de trabalhos visando estudos 

aprofundados sobre a utilização deste meio físico no tratamento de tumores. É necessário até 

mesmo denominar o uso do calor com finalidades de tratamento, como hipertermoterapia. Os 

trabalhos descritos, utilizam a temperatura de maneira global quando aplicada em todo o 

corpo uniformemente, regional quando aplicada por exemplo em um membro e localizada 

quando a fonte de calor é aplicada sobre um ponto qualquer do corpo. O estudo aqui proposto 

é desenvolvido sobre a ação da hipertermia moderada aplicada em tumores de Walker 

implantados na tela subcutânea de ratos machos Wistar.  

 Para a aplicação do calor, procurou-se uma fonte que fornecesse calor suficiente para 

causar impacto sobre a massa tumoral, principalmente sobre o promotor do seu crescimento 

que é a angiogênese.  Foi escolhido então o raio de ultrassom, produzido por aparelho manual, 

muito utilizado em clínicas de fisioterapia para tratamento principalmente de lesões 

inflamatórias. Todos os aparelhos produtores de ultrassom agem causando um efeito mecânico 
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sobre os tecidos e também um efeito térmico. O efeito mecânico é alcançado quando utiliza-se 

a modalidade pulsátil do aparelho enquanto que a modalidade contínua produz calor e para 

isto tem que ser acoplado á pele que se localiza acima da lesão tumoral. 

  Foi escolhida então a última modalidade descrita, aplicando com o cabeçote do 

aparelho os raios de ultrassom com uma freqüência de 3 MHz, que possui uma capacidade 

menor de penetração. Uma outra vantagem do ultrassom é a facilidade de controle da 

intensidade de aplicação . Com isto, pretende-se estudar a ação tumoricida do calor, além da 

sua ação antiangiogênica.  

Além disto, dois agentes farmacológicos estarão sendo estudados esperando estudar a 

sua capacidade antiangiogênica isoladamente ou em associação com a hipertermia apontando 

com esta pequena contribuição mais vias de acesso para a resolução deste grande problema de 

saúde pública do Brasil e do Mundo que é o tratamento do câncer.        

 

                     ___________________________________________  
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 2. OBJETIVOS 
 

 

 2.1. Geral 

 

 Avaliar o efeito antitumoral e antiangiogênico da hipertermia induzida por US no 

carcinossarcoma de Walker 256 em ratos. 

 

 2.2. Específicos 

 

• Estabelecer o modelo experimental de hipertermoterapia por US  no carcinossarcoma  

de  Walker 256 implantado na tela subcutânea do dorso de ratos; 

 

• Verificar o efeito da hipertermia por US isolada e em combinação com etoricoxibe e 

pegaptanibe,na angiogênese tumoral. 

 

• Investigar a atividade antitumoral da hipertermia por US isolada e combinada com 

etoricoxibe e pegaptanibe,no carcinossarcoma de Walker 256. 

 
 

                                  ______________________________________  
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 3. MÉTODO 
 

 3.1. Animais 

 

Segundo projeto aprovado e de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal, pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) em reunião de 17 de maio de 

2006, (APENDICE E) foram utilizados 60 ratos Wistar machos, com 8 a 12 semanas de 

vida,pesando entre 160 e 300 g, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Os animais foram divididos aleatoriamente em grupos de 10 (dez) para 

inoculação do tumor de Walker 256 e abrigados a 24ºC em ciclos luz/escuro de 12 horas, com 

alimento (ração Fri-Ribe Ratos) e água ad libitum, no Biotério do Laboratório de Cirurgia 

Experimental do Departamento de Cirurgia da UFC. 

 

 3.2. Implante macroscópico do carcinossarcoma de Walker no dorso do animal.  

 

 Obtenção das células tumorais: Os tumores IM, após 1 semana de evolução, foram 

retirados de 2 animais doadores e colocados em uma placa de Petri contendo 5 mL de Ringer 

lactato e 1 mL de solução de gentamicina (10 mg/mL). Este material foi fragmentado e 

incubado por 5 minutos. A seguir, os fragmentos dos tumores foram macerados na mesma 

solução e feitas as diluições para a obtenção de uma concentração final de 2,0x106 células/ 

mL; 

 Implante do tumor Walker 256 na tela subcutânea:  O tumor de Walker vêm sendo 

mantido no Laboratório de Oncologia Experimental (LOE) do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da UFC através de implantes intramusculares (IM) em  animais de 

experimentação que se sucedem a cada semana. Para o implante,foi escolhido o dorso do 

animal que foi dividido em quatro quadrantes sendo dois superiores e dois inferiores. Uma 

alíquota de 2,0 mL (2,0x106) de células de carcinossarcoma 256 de Walker foi inoculada s.c. 

na linha mediana do dorso do animal aplicando-se a suspensão de células na parte mais 

superior da linha mediana dos quadrantes inferiores.  
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3.3.  Modelo de hipertermoterapia por ultrassom (US) (FIGURA 1) 

1. Anestesia do animal utilizando hidrato de cloral a 10% (300 mg/kg)por injeção 

intraperitoneal 

 

2. Colocação do animal sobre a mesa adaptada para o trabalho. 

 

3. Implante dos eletrodos subcutâneos para monitorização da temperatura com pequena 

incisão usando bisturi. 

 

4. Colocaçào do transdutor (cabeçote) sobre o tumor usando gel sobre a pele para melhor 

adaptação. 

 

5. Aplicação da hipertermia através de uma temperatura de 45ºC alcançada com 

equipamento de ultra-som tipo IBRAMED-Sonopulse 3MHz, em modo contínuo com 

intensidade de 1,5W/cm2, durante 5 (cinco minutos) sobre o tumor e monitorizada por 

termômetro digital. 

 
 

 
FIGURA 1- Fotos demonstrando a técnica de hipertermoterapia por US no dorso do rato .A. Anestesia do 
animal por via intraperitoneal. B Aperelho de Ultrasom SONOPULSE III 3MHz.  C. Animal anestesiado 
sobre a mesa sendo submetido a aplicação do transdutor sobre o dorso. D. Transdutor(cabeçote) sobre a 
pele do dorso do animal. E. Termômetro digital acoplado ao animal 
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 3.4 - Desenho do estudo  

 Para estabelecer e validar o presente modelo, e para conseguir atingir a meta 

determinada pelos objetivos, os experimentos foram realizados basicamente em três etapas. 

Cada etapa foi desenvolvida em seis grupos de animais, sendo cada grupo constituído por 

10(dez) animais, assim denominados : Controle, Hipertermia, Etoricoxibe, Etoricoxibe + 

Hipertermia, Pegaptanibe e Pegaptanibe + Hipertermia (FIGURA 2). 

   Ensaios para estudo da atividade antitumoral(6 grupos) 
Grupo Controle  
Grupo de acompanhamento do tumor + hipertermia 
Grupo de acompanhamento do tumor + medicamento 
                                                                Etoricoxibe 
                                                                Pegaptanib 
Grupo de acompanhamento do tumor + medicamento + hipertermia 
                                                                Etoricoxibe 
                                                                Pegaptanib 
     Ensaios para estudo mesoscópico da atividade antiangiogenica peritumoral (6 
grupos)                
Estudo da angiogênese peritumoral 
Estudo da angiogenese peritumoral + hipertermia 
Estudo da angiogenese peritumoral + etoricoxibe 
                                                         + pegaptanib 
Estudo da angiogenese peritumoral + hipertermia+etoricoxibe 
                                                         + hipertermia +pegaptanib 
 
    Ensaios para estudo microscópico da atividade antiangiogenica peritumoral (6 
grupos)    
Estudo da angiogênese peritumoral  
Estudo da angiogenese  peritumoral + hipertermia 
Estudo da angiogenese  peritumoral + etoricoxibe 
                                                          + pegaptanib 
Estudo da angiogenese  peritumoral + hipertermia+etoricoxibe 
                                                           + hipertermia +pegaptanib   
 
FIGURA  2- Desenho do estudo especificando a distribuição dos grupos de animais escolhidos para análise 

experimental.  

 A primeira etapa foi o acompanhamento e analise do crescimento tumoral, que teve 

início pela determinação da curva de mortalidade dos animais apenas portando o implante 

tumoral em que paralelamente era registrada a evolução do volume tumoral com medidas 

diárias do tamanho tumoral até completar-se 30 dias. (Vide APENDICE A) 

 A segunda etapa, foi constituída pela observação mesoscópica (aumento de 16X) 

registrada por fotos do tumor implantado na tela subcutanea realizadas após o sacrifício do 
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animal no 5º.dia desde o implante tumoral, seguindo os passos já descritos acima.  

 

A terceira etapa foi desenvolvida a seguir da coleta de fragmentos obtidos do retalho 

que havia sido fotografado e encaminhados para o Laboratório de Patologia a fim de que 

fossem submetidas a preparo histológico.   

Nos grupos em que foi aplicada a hipertermia por meio do ultrasom, isto foi feito no 

3º.dia do desenvolvimento tumoral até que no 5º.dia os animais foram sacrificados e 

submetidos a ressecção cirúrgica do tumor. Foi então realizada a fotografia da tela subcutânea 

e encaminhado fragmento do tumor para exame histopatológico. 

 

 3.4.1. Grupos para análise do crescimento tumoral:  

 

 Foram divididos em 6 (seis) grupos de 10 (dez) animais sendo que o primeiro 

realizado foi o Grupo Controle para estabelecer a técnica de implante subcutâneo de células 

tumorais e proceder a  realização de uma curva de crescimento tumoral. 

 O estudo foi realizado em grupos de 10(dez) animais controle ou para estudo dos 

efeitos da hipertermia e medicamentos. Cada animal foi submetido a implante de tumor de 

Walker na linha mediana posterior do dorso e após isto acompanhado diariamente através de 

medidas de tamanho tumoral durante 30 dias.(vide FIGURA 3) 

 
FIGURA 3- Linha de tempo de desenvolvimento do ensaio para análise do crescimento tumoral 
 

 Foram medidos diariamente os diâmetros maior (D) e menor (d) dos tumores em cada 

rato com paquimetro manual (vide FIGURA 4) . A partir dessas medidas, foram calculados os 

respectivos volumes tumorais através da formula [π/6.D.d2], expressos em cm3. 

 Os resultados obtidos deste primeiro grupo foram comparados com aqueles 

submetidos a hipertermia e aos medicamentos para validar o experimento.  
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FIGURA 4-  Medida dos diâmetros tumorais com paquimetro convencional 
 

 3.4.2- Grupos para análise fotográfica e histopatológica 

          Cada grupo de dez(10) animais foi submetido a implante de celulas tumorais no dorso 

para estudo dos efeitos da hipertermia  e medicamentos. Cada animal foi submetido a 

implante de tumor de Walker na linha mediana posterior do dorso e após isto, a hipertermia 

através do ultrassom foi aplicada no 3º.dia apos o implante e o sacrificio dos animais no 5º.dia 

.(vide FIGURA 5). 

                                 

          
       FIGURA  5-  Linha de tempo dos ensaios mesoscopico e microscópico. 
 

 Após o sacrifício de cada animal foi desenvolvida a fase de aquisição e processamento 

das imagens que se iniciava com a ressecção cirúrgica do retalho cutâneo incluindo a tela 
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subcutânea e colocava-se a face inferior da tela subcutânea voltada para cima a fim de ser 

fotografada com câmera acoplada a microscópio.  

 Então, imagens digitais representativas da neovascularização peritumoral foram 

capturadas de forma padronizada nos quatro quadrantes da periferia do tumor: superior, 

inferior, direito e esquerdo. Para tanto, utilizou-se um microscópio cirúrgico (D. F. 

Vasconcellos M90, D. F. Vasconcellos S.A., São Paulo – SP) com uma câmera de vídeo 

analógica (Hitachi VCC-151, Japan) acoplada, que, por sua vez, era conectada a um 

microcomputador equipado com um sistema de captura de vídeo (PixelView® PV-TV304P, 

Prolink Microsystems Corp., Taiwan). O eixo do microscópio foi fixado a 70° com o plano 

horizontal para diminuir a ocorrência de reflexos luminosos no tecido estudado.  

As imagens foram capturadas com uma magnificação de 16 vezes, sendo acionado o filtro 

verde (red free) do microscópio com o intuito de aumentar o contraste entre os vasos 

sangüíneos e as demais estruturas. (vide FIGURA 6) 

 
FIGURA  6-  Etapas do procedimento de aquisição das imagens A.-incisão em torno do tumor. B 
e C -rebatimento do retalho. D.- microscópio. E.- botão regulador do aumento utilizado para 
efetuar as fotos e F.-medida do ängulo de execução das fotos.           
 

 Para padronizar o enquadramento da região a ser fotografada, demarcaram-se pontos 

no monitor, de maneira que a borda do tumor foi posicionada no centro da porção inferior da 

imagem, a aproximadamente 2 mm da sua margem. As imagens digitais coloridas relativas 

aos quatro quadrantes foram então capturadas e armazenadas no formato Windows® Bitmap 

(BMP), com as dimensões de 320 x 240 pixels, cada pixel correspondendo a 24 bits, de 

acordo com o modelo de cores RGB (Red, Green, Blue).  

 As imagens capturadas davam imediatamente uma idéia embora subjetiva, da 
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quantidade de vasos existentes no entorno tumoral. Estes achados nortearam até mesmo o 

procedimento de retirada do retalho de pele contendo o subcutâneo, pois em alguns grupos 

observava-se a presença de áreas escuras que sugeriam hemorragia e então refinava-se a 

técnica cirúrgica para afastar a hipótese de serem estes pontos resultado de má técnica. 

             Após a foto, o retalho foi seccionado transversalmente  por duas incisões paralelas 

passando pelo centro do tumor e o retalho restante colhido e colocado em um vidro contendo 

formol neutro. O material então foi levado ao Departamento de Patologia para serem 

realizados os cortes histológicos fazendo-se a coloração das läminas com a utilização do 

método tricrômico de Masson visando facilitar a contagem dos vasos neoformados.   

 

 3.4.2.1- Análise mesoscópica da angiogênese peritumoral.  

As fotos obtidas mostravam a resposta angiogênica  que foi mensurada pelo Sistema de 

Quantificação de Angiogênese (SQAN), um programa de computador desenvolvido 

especificamente para tal finalidade (FECHINE-JAMACARU, 2006). Tal software é capaz de 

reconhecer e segmentar automaticamente as estruturas vasculares, separando-as dos demais 

componentes da imagem. Todavia, uma segmentação interativa é também disponibilizada, 

possibilitando, assim, a definição de novos parâmetros de segmentação, caso o pesquisador 

julgue como inadequado o resultado do procedimento automático. Concluído o processo de 

segmentação, o sistema determina os seguintes parâmetros de quantificação de angiogênese: 

área de neovascularização, comprimento vascular total e número de vasos sanguíneos, como 

pode ser visto na tela do computador segundo ilustração abaixo. (vide FIGURA 7). 

 
FIGURA 7-  Tela de computador mostrando fases do processo de quantificação de angiogënese 
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em fotografia, produzindo automaticamente os resultados numéricos da área selecionada, área 
de neovascularização e o respectivo percentual. 
 

  Mais ainda, a analise poderá ser como já foi dito acima, bem  mais detalhada , pois  

uma segmentação interativa é também disponibilizada, possibilitando, assim a definição de 

novos parâmetros de segmentação, caso o pesquisador julgue como insuficiente o resultado 

do procedimento automático.  

Estas opções poderão complementar estudos sobre angiogenese tumoral 

principalmente pois dão uma noção de quantificação cada vez mais aproximada da realidade 

em relaçào ao processo angiogenico. Além disto, é um processo fácil de ser realizado 

pricipalmente se for levado em conta a importância da densidade microvascular na 

determinação do prognóstico. 

Calcula-se portanto através deste aplicativo, além da área de neovascularização, 

comprimento vascular total , o número de vasos sanguíneos e o comprimento vascular total, 

os seguintes parâmetros de quantificação de angiogênese: o numero de terminais, bifurcações 

e nós vasculares. (vide FIGURA 8)  

 
FIGURA  8- Tela de computador demonstrando etapa mais aprofundada da analise mesoscópica 
demonstrando o comprimento total dos vasos, o numero de vasos, o numero de terminais , 
bifurcações e nós vasculares.. 
 

 3.4.2.2. Análise microscópica da angiogenese peritumoral 
 

Foi utilizado um retículo aplicado na objetiva de microscópio da marca Nikon para 

fazer a contagem dos neovasos ao redor do tumor. O reticulo recebeu aumento de 10X da 
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ocular e a lamina recebeu aumento de 10X da ocular e de 40X da objetiva. Sabe-se que os 

dois aumentos de 10X da ocular no reticulo e na lamina se anulam.  

O reticulo mede 1mm e divide-se em quatro quadrados, sendo que cada um destes 

pequenos quadrados mede 500 µm. Portanto, a área total do quadrado e de 1mm2. O campo 

microscópico é visto como na FIGURA 9 sendo que o numero de vasos no reticulo é 10 vezes 

menor do que o real, pois cada vaso aumentou 40 vezes de tamanho e assim coube 40 vezes 

menos vasos no reticulo do que o real. Então, o calculo é feito da seguinte maneira : no.de 

vasos = media de vasos nos campos microscópicos contados  X  o aumento da objetiva.  

O contorno do tumor foi então dividido em três áreas, sendo uma situada mais perto do 

rebordo tumoral, denominada INTERNA , uma intermediária denominada MÉDIA e uma 

mais afastada do rebordo tumoral denominada EXTERNA. (vide FIGURA 9) 

A área total destas áreas consistiu na soma de três campos microscópicos vizinhos 

partindo do rebordo tumoral. Em cada campo eram contados os vasos situados dentro de cada 

uma das quatro divisões do retículo. Cada número colhido foi então colocado numa tabela 

cujos dados totais foram calculados ao final da análise de cada grupo.  

 
  FIGURA 9- Aspecto microscópico da contagem de vasos em lâminas microscópicas. 

Na foto maior da FIGURA 9 acima,  pode ser visto como o reticulo é visto e como 

facilita a contagem dos vasos que na coloração de Masson ficam de cor vermelha.   

Pode perceber-se fácilmente ainda, que a área vascular é subdividida em um reticulo 

mais aproximado do tumor, outro em posição intermediaria e um terceiro mais lateralmente 

situado, em cada lado do tumor ou seja,três campos na margem D e três campos na margem E 
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do tumor. A decisão de dividir a área peritumoral em três subdivisões foi tomada objetivando 

uma contagem microvascular mais detalhada e mais fidedigna. 

   
 3.5. Fármacos utilizados. 

Etoricoxibe (Arcoxia®): pesquisado e desenvolvido pela Merck & Co., Inc., 

Whitehouse Station, NJ, USA Merck Sharp & Dohme, é um antiinflamatório pertencente à 

família de “inibidores de COX-2”, cuja ação se dá pela inibição seletiva da COX-2  (enzima 

cicloxigenase-2) responsável pela dor e inchaço.  Ao contrário do que ocorre com os AINEs 

tradicionais, etoricoxibe, ao atuar seletivamente sobre COX-2, atua com menor preferência 

sobre a COX-1 enzima ciclooxigenase-1.Apresentação em comprimidos de 60, 90 e 120mg.  

Dosagem e Programação - A aplicação do medicamento diluído em água, foi administrado 

por  gavagem(30 mg/kg de peso). A quantidade para cada animal foi calculada utilizando-se a 

fórmula: 

                                              (Q(ml)=peso x 3/100). 

 

Pegaptanibe sódico (Macugen®) Brasil: Macugen. Marca sob licença de Eyetech 

Pharmaceuticals, Inc S.A.C. Linha Pfizer 0800-16-7575 MAC04.  Produto fabricado por: 

Gilead Sciences, Inc. San Dimas – Estados Unidos. Embalado por: Cardinal Health Packaging 

Services Filadélfia – Estados Unidos. Trata-se de um aptamero anti-VEGF pegilado  (uma 

simples molecula de DNA ou RNA construída para receber um ligante ). Pegilação é o 

processo que une mais particulas a uma molecula de maneira a  torná-la mais estável e 

aumentar sua duração. O pegaptanibe liga-se ao isômero VEGF 165  extracelular inibindo sua 

ligação para e prevenindo a ativação dos receptores VEGF. Utilizado para o tratamento da 

degeneração macular. 

Distribuído por: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.  

Av. Monteiro Lobato, 2270  CEP 07190-001 – Guarulhos – SP CNPJ nº 46.070.868/0001-69  

Indústria Brasileira.  

Dosagem e Programação: aplicação do medicamento diluído em salina por via 

intraperitoneal (10 mg/kg de peso). 

Solução de Hidrato de Cloral- O Hidrato de cloral é um sedativo e hipnótico assim 

como um reagente químico e precursor de sínteses orgânicas. O nome hidrato de cloral indica 

que é formado do cloral (tricloroacetaldeído) pela adição de uma molécula de água. Sua 

fórmula química é C2H3Cl3O2.Foi feita a aplicação de US em 10 animais utilizando hidrato de 

cloral a 10%,300g/ml.(0,4ml/100g de peso) 
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 3.6.  Duração dos tratamentos 

 

Os animais receberam os medicamentos por gavagem(etoricoxibe) e por via 

intraperitoneal (pegaptanibe sódico), a partir do dia do implante tumoral durante 15 dias, e 

depois acompanhados com medidas do diâmetro do tumor de dois em dois dias, até completar 

30 dias. O tumor terá as suas medidas anotadas a partir do momento em que alcançar um 

tamanho que o torne palpável.(dois diâmetros). 

  

 3.7. Materiais  

 Os materiais utilizados durante a execuçào do método encontram-se listados no 

APÊNDICE D. 

 

 3.8. Estudos Morfológicos 

 

As preparações tanto em H/E como em Masson foram oportunamente estudadas pelo 

pesquisador bem como pelo patologista. Todos os animais mortos espontaneamente ou 

sacrificados foram submetidos a detalhado estudo necroscópico, e análises macro e 

microscópicas. Fragmentos do tumor dos animais foram fixados em formol a 10%, incluídos 

em parafina, cortados em micrótomo na espessura de 4 a 6 μ e corados com a utilização dos 

métodos da Hematoxilina-Eosina (H/E) e tricrômico de Masson. 

 

 3.9. Lavagem e Esterilização do Material 

 

O material cirúrgico foi lavado em água destilada e esterilizado em autoclave a 110ºC 

por 2 horas a 2 atm. A vidraria foi lavada com água destilada e esterilizada em estufa a 110ºC 

por 2 horas. 

 

 3.10. Análise Estatística 

 

 As variáveis quantitativas, contínuas e discretas, foram inicialmente analisadas 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da distribuição. Para a 

estatística descritiva, calcularam-se a média e o desvio padrão (dados paramétricos) ou a 

mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo (dados não paramétricos). 
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Comparações entre dois grupos foram realizadas pelo teste t para variáveis não emparelhadas 

(dados paramétricos) ou pelo teste U de Mann-Whitney (variáveis não paramétricas).  

Comparações entre três ou mais grupos foram feitas mediante o uso da análise de variância 

(ANOVA), baseada em um fator (one-way analysis of variance), associada ao teste de 

comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois (dados 

paramétricos), ou do teste de Kruskal-Wallis associado ao teste de comparações múltiplas de 

Dunn (ARMITAGE; BERRY, 1994; MOTULSKY, 1995). 

As curvas de sobrevida foram construídas conforme o método de Kaplan-Meier, 

sendo os dados expressos como o percentual do número de animais vivos em relação ao 

número de ratos que iniciou o estudo. Comparações entre as curvas foram feitas pelo teste 

log-rank (Mantel-Cox) (ARMITAGE; BERRY, 1994; MOTULSKY, 1995). 

Em todos os casos, estabeleceu-se em 0,05 (5%) a probabilidade α do erro tipo I 

(nível de significância), sendo considerado como estatisticamente significante um valor P 

bicaudal menor que 0,05. 

O software GraphPad Prism® versão 5.00 para Windows® (GraphPad Software, 

San Diego, California, USA, 2007) foi utilizado tanto para a realização dos procedimentos 

estatísticos como para a elaboração dos gráficos. 

 

____________________________________________________ 
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 4. RESULTADOS 

 
4.1. Modelo de hipertermoterapia por ultrassom.. 

 
           Dentre os resultados obtidos relata-se inicialmente a sedação do animal que foi 

bastante satisfatória utilizando-se hidrato de cloral. O animal mantinha-se imobilizado 

enquanto durava a aplicação do US sem necessidade de contenção.  A temperatura tumoral 

mostrou-se aumentada logo no inicio da aplicação do US contínuo, monitorizada por 

termômetro digital ligado a eletrodo implantado sob o tumor. Um eletrodo alternativo 

colocado sob o animal, não apresentou elevação de temperatura, demonstrando assim a 

efetiva aplicação do raio sobre o foco tumoral sem atingir estruturas vizinhas.  

             Usando um aparelho de ultrassom SONOPULSE III 3 MHz durante a execução do 

procedimento manteve-se o botão da intensidade ao nível de 2,0W/cm2. Através do visor do 

termômetro digital o aumento da temperatura era acompanhado até  atingir o nível de 45o C o 

que era alcançado durante o período de 4 minutos em média. Quando era percebido que a 

temperatura estava tendendo a elevar-se acima de 45º C, diminuía-se a intensidade 

lentamente, até alcançar o nível de 1,0W/cm2, mantendo-se assim, a temperatura em 45o C até 

o final do procedimento. 

 Desta maneira, o procedimento completo durou em média 8 minutos . Êste resultado 

mostra que é possível produzir-se calor com um aparelho de ultrasom de 3 MHz para 

tratamento de tumores subcutâneos, sem atingir estruturas vizinhas  
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FIGURA 10. Evolução da Temperatura tumoral versus o tempo de aplicação do US contínuo. 
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 4.2. Avaliação da atividade antitumoral 

 

 4.2.1- Volume tumoral 

 

 4.2.1.1- Grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Pegaptanibe 

No gráfico exposto á FIGURA 11, observa-se que nas condições existentes,a 

hipertermia foi a princípio pouco efetiva, mas logo após mostrou-se efetiva na inibição do 

crescimento tumoral. Em geral,o etoricoxibe e o pegaptanibe apresentaram uma eficácia 

menor que a hipertermia neste aspecto. Pode ser abservado que a proposta inicial  foi a de 

observar-se o crescimento, ou seja o aumento do volume tumoral durante trinta dias.  Porém 

durante o período de observação o grupo de animais sendo tratado com pegaptanibe 

apresentou no 8º.dia, o óbito de  8 animais de uma só vez. Esta eventualidade trouxe 

transtornos á análise estatística dos dados. O desempenho do pegaptanibe até o 11º. dia foi 

bem melhor do que os demais. Daí em diante, a hipertermia sobrepujou os demais resultados.  

             Os dados são expressos como média e desvio padrão. As comparações entre os quatro 

grupos de tratamento em cada dia, foram feitas mediante o uso da análise de variância 

(ANOVA) associada ao teste de comparações múltiplas de Dunnett, para verificar diferenças 

entre o Controle e os demais grupos. A análise evidenciou diferenças estatisticamente 

significantes em todos os dias avaliados.  

 .

5 8 11 14 17
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

*** *

***

***

*
**

**
*

*

Controle
Hipertermia
Etoricoxibe
Pegaptanibe

Tempo (dias)

Vo
lu

m
e 

tu
m

or
al

 (c
m

3 )

 

FIGURA 11.  Evolução temporal do volume tumoral mensurado nos grupos Controle, 

Hipertermia, Etoricoxibe e Pegaptanibe.  

 



36 
 

O acompanhamento de três em três dias permite observar satisfatóriamente a evolução 

de cada grupo e também comparar com os demais, o que pode ser observado abaixo: 

Dia 5: ANOVA (F = 20,4434; P < 0,0001)                                           

 Teste de Dunnett 

  ***P < 0,001: Hipertermia > Controle 

  *P < 0,05: Etoricoxibe > Controle 

Observação feita neste dia mostra o grupo de animais tratados com pegaptanibe apresentando 

um volume tumoral bem menor em relação aos outros. 

Dia 8: ANOVA (F = 18,4510; P < 0,0001) 

 Teste de Dunnett 

  ***P < 0,001: Etoricoxibe > Controle 

Neste dia observa-se o grupo do pegaptanibe com ação antitumoral bem mais efetiva que os 

demais e o grupo hipertermia com crescimento bem menor que  o etoricoxibe que se apresenta 

maior que os demais. 

Dia 11: ANOVA (F = 28,7705; P < 0,0001) 

 Teste de Dunnett 

  ***P < 0,001: Etoricoxibe > Controle 

**P < 0,01: Pegaptanibe < Controle 

*P < 0,05: Hipertermia < Controle 

O quadro continua semelhante ao 8º.dia. embora se observe o grupo controle bem mais 

aproximado do grupo tratado com etoricoxibe. O grupo pegaptanibe continua apresentando 

menor crescimento que os outros. 

Dia 14: ANOVA (F = 8,8661; P = 0,0003) 

 Teste de Dunnett 

  **P < 0,01: Hipertermia < Controle 

Observa-se aqui, a hipertermia apresentando um maior poder de inibição do crescimento 

tumoral até mesmo mais do que o pegaptanibe que até este dia apresentava-se melhor que os 

demais. 

Dia 17: ANOVA (F = 4,4073; P = 0,0124) 

 Teste de Dunnett 

  *P < 0,05: Hipertermia < Controle, Pegaptanibe < Controle 
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 4.2.1.2- Grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Etoricoxibe + Hipertermia 

Analisando a FIGURA 12 abaixo, pode-se ver fácilmente que o grupo  de animais 

tratado com  etoricoxibe associado á hipertermia, demonstra   maior efetividade antitumoral 

do que o grupo de animais tratado com etoricoxibe sómente. Porém o grupo hipertermia 

sómente, apresenta um melhor resultado do que a associação. A ação do etoricoxibe parece ser 

potencializada com a hipertermia mas, a recíproca não parece ser verdadeira de acordo com o 

resultado obtido.  

Os dados foram expressos como média e desvio padrão. As comparações entre os 

quatro grupos de tratamento em cada dia, foram feitas mediante o uso da análise de variância 

(ANOVA) associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças 

entre os grupos dois a dois. Apenas no dia 17 não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significantes.  

Observa-se que o etoricoxibe provávelmente devido a sua administração desde o 

primeiro dia já  apresenta uma ação significativa sobre a densidade microvascular em relação 

ao grupo controle. A hipertermia tem inicio no 5º.dia assim como o grupo de associação do 

etoricoxibe com a hipertermia, do mesmo modo.  

Começa a ser observado que o grupo da hipertermia não apresenta diferença em 

relação ao gupo controle e que o grupo de associação da hipertermia com etoricoxibe revela 

uma diminuição acentuada em relação ao grupo etoricoxibe somente 
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FIGURA 12. Evolução temporal do volume tumoral mensurado nos grupos Controle, 

Hipertermia, Etoricoxibe e Etoricoxibe+Hipertermia.  
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A análise tem início no dia 1 quando o tumor é implantado no dorso do animal e tem 

início a ministraçào do etoricoxibe por gavagem.  

Dia 5: ANOVA (F = 10,9270; P < 0,0001) 

 Teste de Tukey 

  **P < 0,01: Hipertermia > Controle 

  ++P < 0,01: Etoricoxibe+Hipertermia > Etoricoxibe 

  +++P < 0,001: Etoricoxibe+Hipertermia > Controle 

Dia 8: ANOVA (F = 4,3070; P = 0,0119) 

 Teste de Tukey 

  *P < 0,05: Etoricoxibe > Controle e Hipertermia 

Dia 11: ANOVA (F = 4,3070; P = 0,0119) 

 Teste de Tukey 

  ***P < 0,001: Etoricoxibe > Hipertermia 

  *P < 0,05: Etoricoxibe > Controle e Etoricoxibe+Hipertermia 

Neste dia as tendências começam a se consolidar.A hipertermia somente e a 

hipertermia associada ao etoricoxibe começam a demonstrar ação mais efetiva do que os 

demais, sobre a densidade microvascular.  

Dia 14: ANOVA (F = 5,1777; P = 0,0053) 

 Teste de Tukey 

  **P < 0,01: Hipertermia < Controle 

*P < 0,05: Hipertermia < Controle 

O resultado é mais robusto do que no dia 11, mas observa-se a mesma tendência.A 

hipertermia somente ou associada apresenta melhor resultado na diminuição da densidade 

microvascular do que os demais.  

 
 4.2.1.3- Grupos Controle, Hipertermia, Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia 

 

 
 O pegaptanibe sómente ou associado á hipertermia apresentou boa efetividade na ação 

antitumoral em relação aos demais, como pode ser visto pelos resultados apresentados na 

FIGURA  13.  

           Os dados são  expressos como média e desvio padrão. As comparações entre os quatro 

grupos de tratamento em cada dia foram feitas mediante o uso da análise de variância 
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(ANOVA) associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças 

entre os grupos dois a dois. Apenas no dia 8 não foram constatadas diferenças estatisticamente 

significantes. 
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FIGURA 13. Evolução temporal do volume tumoral mensurado nos grupos Controle, 
Hipertermia, Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia.  
 

 

Em análise mais detalhada feita de 3/3 dias,pode-se observar que: 

Dia 5: ANOVA (F = 25,0083; P < 0,0001) 

 Teste de Tukey 

  ***P < 0,001: Hipertermia maior que Controle, Pegaptanibe e 

Pegaptanibe+Hipertermia 

Dia da aplicação da hipertermia que quando comparado aos demais grupos, em que o 

medicamento já vinha sendo administrado desde o dia da aplicação, demonstra um 

crescimento bem mais acentuado . 

Dia 11: ANOVA (F = 5,3915; P = 0,0037) 

 Teste de Tukey 

  **P < 0,01: Pegaptanibe < Controle 

  *P < 0,05: Pegaptanibe+Hipertermia < Controle 

Os animais sob tratamento com pegaptanibe, já apresentam diminuição do volume 

tumoral em relação aos demais. 
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Dia 14: ANOVA (F = 7,8142; P = 0,0007) 

 Teste de Tukey 

  **P < 0,01: Hipertermia < Controle 

  ++P < 0,01: Pegaptanibe+Hipertermia < Controle 

Neste ponto observa-se um melhor desempenho da associação pegaptanibe com a 

hipertermia que já sobrepuja os demais resultados. 

Dia 17: ANOVA (F = 6,3760; P = 0,0030) 

 Teste de Tukey 

  *P < 0,05: Hipertermia < Controle 

  +P < 0,05: Pegaptanibe < Controle 

  #P < 0,05: Pegaptanibe+Hipertermia < Controle 

Nota-se apenas a consolidação da tendência apresentada anteriormente pois como já 

dito antes. a morte prematura da maioria dos animais no 11º.dia prejudicou sobremaneira a 

observaçào.  

 

 4.2.2. Curvas de sobrevida 

  

 4.2.2.1-Grupos Controle e Hipertermia 

 

 A FIGURA 14 mostra claramente que a sobrevida dos animais portadores de tumor 

subcutâneo no dorso e submetidos a tratamento com hipertermia é maior do que os que 

fizeram parte do grupo Controle embora de modo não significativo do ponto de vista 

estatístico. Na realidade o numero de animais que sobreviveram é quase igual entre os dois 

grupos.  

            Os dados estão expressos como o percentual do número de animais vivos em relação 

ao número de ratos que iniciou o estudo. Comparações entre as curvas foram feitas pelo teste 

log-rank que não evidenciou diferença estatisticamente significante (P = 0,1355). Sobrevida 

mediana do grupo Controle igual 28,00 dias e indefinida no grupo Hipertermia. Sobrevida no 

29º dia do experimento: Controle = 40%; Hipertermia = 77,78%. 

            Êste resultado positivo da hipertermia já era de certa maneira esperado pois, durante a 

realização do experimento já era bem visível. Até mesmo observando-se os animais nas 

gaiolas de experimentação era notório o estado clínico dos animais tratados com hipertermia, 

associado a um volume tumoral bem menor.              
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FIGURA 14-  Curvas de sobrevida referentes aos grupos Controle e Hipertermia, construídas 
conforme o método de Kaplan-Meier 
 

 4.2.2.2 - Grupos Controle e Etoricoxibe 

          Observando a curva de sobrevida na FIGURA 15, deduz-se que os animais tratados 

com Etoricoxibe, apresentaram um percentual maior de sobrevida comparado ao grupo 

Controle. Os dados são expressos como o percentual do número de animais vivos em relação 

ao número de ratos que iniciou o estudo. As comparações entre as curvas foram feitas pelo 

teste log-rank que não evidenciou diferença estatisticamente significante (P = 0,3134). 

Sobrevida mediana do grupo Controle igual 28,00 dias e indefinida no grupo Etoricoxibe. 

Sobrevida no 29º dia do experimento: Controle = 40%; Etoricoxibe = 70%. 
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FIGURA 14 - Curvas de sobrevida referentes aos grupos Controle e Etoricoxibe, construídas 
conforme o método de Kaplan-Meier.  
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 4.2.2.3-Grupos Controle e Pegaptanibe 

  

 O gráfico da FIGURA 16, demonstra claramente que num determinado momento, 

mais precisamente no 11º.dia, grande parte dos animais tratados com pegaptanibe foram a 

óbito sem explicação plausível, prejudicando grandemente a observação. 

           Os dados estão expressos como o percentual do número de animais vivos em relação 

ao número de ratos que iniciou o estudo. As comparações entre as curvas foram feitas pelo 

teste log-rank que evidenciou uma diferença estatisticamente significante (P = 0,0065). 

Sobrevida mediana de 13,00 dias no grupo Pegaptanibe e 28 dias no grupo Controle. 

Sobrevida no 29º dia do experimento: Controle = 40%; Pegaptanib = 10%. 
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FIGURA 15. Curvas de sobrevida referentes aos grupos Controle e Pegaptanibe, construídas 
conforme o método de Kaplan-Meier.  
 

 Até o momento em que os animais chegaram ao óbito os animais tratados com 

pegaptanibe evidenciaram uma tendência acentuada a apresentarem maior índice de 

sobrevida, deduzindo-se embora primariamente, uma ação positiva do pegaptanibe em relação 

á curva de sobrevida .                                                                                             

 

 4.2.2.4. Grupos Controle e Etoricoxibe+Hipertermia 

 

 A FIGURA 17 demonstra claramente que o índice de sobrevida dos animais tratados 

com a associação Etoricoxibe + Hipertermia ,é bem maior do que o grupo Controle ,embora 

estatísticamente não haja diferença significativa entre os dois grupos. Durante o decorrer do 
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experimento, a associação apresentou também resultados visivelmente melhores chegando 

este resultado a incentivar a repetição do experimento. Após alguns dias, parava o crescimento 

tumoral e a pele sobre o tumor ficava escura. Algumas destas “coberturas” tumorais 

apareceram rompidas, como se fossem cascas de ovo, deixando ver no seu interior uma cictriz 

no local onde estava implantado o tumor. Êste acontecimento, também prejudicou bastante a 

coleta de dados pois, era impossível observar-se o interior da referida cobertura tumoral e 

efetuar-se sua medida. Pode-se observar nos dados expostos no APENDICE A  , a tradução 

matemática deste evento. Nas tabelas citadas observa-se parada do crescimento tumoral em 

alguns casos, o que representa o resultado descrito acima neste grupo de tratamento.  

             Os dados obtidos estão expressos como o percentual do número de animais vivos em 

relação ao número de ratos que iniciou o estudo. As comparações entre as curvas foram feitas 

pelo teste log-rank que não evidenciou diferença estatisticamente significante (P = 0,9489). 

Sobrevida mediana de 26,00 no grupo Etoricoxibe+Hipertermia e 28,00 dias no grupo 

Controle. Sobrevida no 29º dia do experimento: Controle = 40%; Etoricoxibe+Hipertermia = 

50%. 
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FIGURA 16. Curvas de sobrevida referentes aos grupos Controle e Etoricoxibe+Hipertermia, 
construídas conforme o método de Kaplan-Meier.  
 
 4.2.2.5- Grupos Controle e Pegaptanibe+Hipertermia. 

                                                                                                                                                                 

 Na FIGURA 18, observa-se o efeito já descrito no tratamento com pegaptanibe  

sómente, em que a morte excessiva de animais tratados com a associação pegaptanibe + 

hipertermia foi deveras prejudicada por um discutível efeito tóxico do pegaptanibe. Os dados 

estão expressos como o percentual do número de animais vivos em relação ao número de 
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ratos que iniciou o estudo. As comparações entre as curvas foram feitas pelo teste long-rank 

que não evidenciou diferença estatisticamente significante (P = 0,0703). Observa-se sobrevida 

mediana de 17,00 dias no grupo Pegaptanibe+Hipertermia e de 28,00 dias no grupo Controle. 

A sobrevida no 29º dia do experimento assim está expresso : Controle = 40%; 

Pegaptanibe+Hipertermia = 20%. 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

25

50

75

100
Controle

Pegaptanibe+Hipertermia

Tempo (dias)

So
br

ev
id

a 
(%

)

 
FIGURA  17. Curvas de sobrevida referentes aos grupos Controle e Pegaptanibe + Hipertermia, 
construídas conforme o método de Kaplan-Meier.  
  

 4.2.2.6- Grupos Hipertermia e Etoricoxibe+Hipertermia 

  

 A FIGURA 19 exibe um gráfico que mostra uma comparação entre a curva de 

sobrevida dos animais tratados com Hipertermia e aqueles tratados com a associação 

Etoricoxibe + Hipertermia. Ao menos visualmente, evidencia-se vantagem da Hipertermia 

sobre a associação embora não haja diferença estatísticamente significativa entre os dois 

grupos. 

            Os dados são expressos como o percentual do número de animais vivos em relação ao 

número de ratos que iniciou o estudo. As comparações entre as curvas foram feitas pelo teste 

log-rank que não evidenciou diferença estatisticamente significante (P = 0,2237). A sobrevida 

mediana do grupo Etoricoxibe+Hipertermia apresentou-se igual aos 26,00 dias e indefinida no 

grupo Hipertermia. A sobrevida no 29º dia do experimento assim apresentou-se : Hipertermia 

= 77,78 %; Etoricoxibe+Hipertermia = 50%. 
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FIGURA 18. Curvas de sobrevida referentes aos grupos Hipertermia e 

Etoricoxibe+Hipertermia, construídas conforme o método de Kaplan-Meier.  

 

 4.2.2.7. Grupos Hipertermia e Pegaptanibe+Hipertermia 

 
 
 Como já relatado acima, durante a execução do experimento os grupos Pegaptanibe 

sómente e pegaptanibe + hipertermia apresentaram uma quantidade de óbitos em massa, por 

volta de 8(oito) animais em um só dia, o que prejudicou a observação. Não foi constatada a 

mesma ocorrência nos demais grupos levantando-se então a hipótese de provável efeito tóxico 

do pegaptanibe, já relatado na literatura. É interessante registrar que os animais até a véspera 

do óbito, não apresentavam qualquer manifestação clínica que pudesse indicar o desfecho em 

eventual óbito. Foi também levantada a hipótese de acidente durante a injeção intraperitoneal 

do medicamento, o que teria acontecido com os demais. A observação dos animais nada 

revelava ao exame clínico após o óbito que pudesse confirmar a suspeita. Outro fator 

importante a ser levantado é o fato de o acontecimento ocorrer sómente com os animais 

submetidos a tratamento com o Pegaptanibe ou deste em associação com a Hipertermia. 

            Os dados estão  expressos como o percentual do número de animais vivos em relação 

ao número de ratos que iniciou o estudo. As comparações entre as curvas foram feitas pelo 

teste log-rank que evidenciou uma diferença estatisticamente significante (P = 0,0082). A 

sobrevida mediana do grupo Pegaptanibe+Hipertermia foi igual aos 17,00 dias e indefinida no 

grupo Hipertermia. A sobrevida no 29º dia do experimento assim apresentou se: Hipertermia 

= 77,78 %; Pegaptanibe+Hipertermia = 20%. 
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FIGURA 20- Curvas de sobrevida referentes aos grupos Hipertermia e 
Pegaptanibe+Hipertermia, construídas conforme o método de Kaplan-Meier.  
 
 4.3. Análise da densidade microvascular. 

 

 4.3.1.  Análise mesoscópica da angiogênese peritumoral 

 

 4.3.1.1-  Grupo Controle 

      

A análise mesoscópica da angiogênese peritumoral de tumores implantados na tela subcutânea 

dos animais foi documentada em quatro quadrantes pois não foi possível obter uma fotografia 

panorâmica única abrangendo o tumor e pelo menos 2(dois centímetros) além do rebordo 

tumoral com o aumento escolhido. Os aumentos menores que permitiam uma panorâmica do 

tumor, não permitiam a visualização dos vasos tanto intra como peritumorais. 

Observa-se no 5º.dia de desenvolvimento tumoral uma proliferação vascular intensa como 

que coroando a superfície tumoral em todos os quadrantes .A imagem mostra nítidamente o 

avanço da microvasculatura na direção do tumor.  

O centro do tumor apresenta uma tonalidade escura percebendo-se alguns vasos ainda na 

porção periférica e á medida em que procura-se visualizar o centro do tumor,  percebe-se 

apenas uma mancha escura , provávelmente constituída de uma celularidade bastante densa, 

que não permite a visualização de vasos.(ver FIGURA 21).    

A escolha da periferia tumoral foi feita porque a região espelha a quantidade de vasos 

cuja formação é induzida pelos fatores angiogênicos e que alcaçam o tumor.    
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           FIGURA 21- Montagem de fotos microscópicas dos 4 (quatro)quadrantes do rebordo  
tumoral obtidas com aumento de 16 vezes mostrando a intensa proliferação vascular e o centro 
do tumor apresentando coloração escura. 
 

Os bordos tumorais foram escolhidos para estudo, devido a excelente exposição obtida 

dos vasos neoformados. A arborização neovascular é bastante exuberante e é semelhante em 

quantidade e em aparência em todos os quadrantes examinados. Nota-se maior densidade na 

porção mais perto do tumor ficando mais escassa á medida que a visão se afasta do mesmo. 

As imagens chegam a sugerir uma idéia de movimento, á medida que os neovasos se 

concentram sobre a massa tumoral. 

Comparando-se estas imagens com as imagens das fotomicrografias  sob aumento de 

40X denota-se uma grande quantidade de vasos capilares ao redor do tumor, bem visíveis com 

a coloração de Masson.(vide FIGURA 22). Esta grande quantidade de vasos pode ser 

quantificada em contagem visual, mostrando um grande desenvolvimento vascular ao redor 

do tumor. Com a utilização do método tricrômico de Masson os vasos capilares ficam corados 

em vermelho, assim como nota-se também hemácias fora dos vasos também com esta 

coloração.  

A microscopia continua regularmente mostrando a proliferação capilar ao redor do 

tumor que contrasta sensívelmente com os tecidos vizinhos que não estão invadidos.  

É possível perceber uma grande quantidade de hemácias, provávelmente extravasadas 
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pela manipulação cirúrgica buscando o rebatimento do retalho cutâneo. Mesmo tomando o 

máximo de precauções este extravasamento sanguíneo se deve ao rompimento de vasos que 

atravessam perpendicularmente as camadas subcutânea e muscular mais profundas.  

          Nota-se também que os vasos são seccionados de várias maneiras encontrando-se 

alguns deles cortados de maneira transversal e outros demonstrando secções longitudinais de 

corte. São encontrados também, desde brotos capilares até vasos já apresentando parede 

constituída de camada já bem espessa de musculatura lisa ou seja, vasos em várias fases de 

desenvolvimento.  

           No grupo Controle isto foi observado e trouxe uma dificuldade relativa para aplicação 

de um instrumento que pudesse efetuar a contagem dos neovasos mais rápida e eficazmente, 

porque sendo as hemácias extravasadas também de coloração avermelhada estas seriam sem 

dúvida, contadas automáticamente pelo aplicativo já referido. Em qualquer lâmina 

microscópica (vide FIGURA 22) podem ser demonstradas as zonas “quentes”, ou seja, que 

apresentam grande desenvolvimento vascular. Estas zonas ficam situadas em locais mais perto 

do rebordo tumoral.   

                                  
FIGURA  22- Microfotografia com aumento de 10X de tumor de Walker utilizando-se o método 
tricrômico de Masson mostrando os aspectos microscópicos da proliferação vascular em um dos 
bordos tumorais. Observam-se muitas hemácias junto aos vasos que aparecem em coloração 
vermelha. 

 

Quase todas as fotos demonstram um desenvolvimento vascular peritumoral ainda 

mais abundante. Á medida em que o subcutâneo invadido pelo tumor vai sendo fotografado 

apresenta as mais diversas  formas de distribuição dos vasos.   

 



49 
 

Percebe-se claramente que do tecido peritumoral, avança em direção ao tumor uma 

verdadeira malha vascular que se destaca do tecido circunjacente.(vide FIGURA 23)                            

                        

                                     
FIGURA 23 - Desenvolvimento vascular peritumoral, observado em caso do Grupo Controle.  

  

É bastante visível um crescimento vascular mais exuberante do que o demonstrado no  

caso anterior. São verdadeiros “tufos” vasculares que surgem da periferia avançando para o 

centro do tumor.  

Na FIGURA 24, observa-se com menor aumento, uma espécie de aréola circundando o 

núcleo tumoral como uma espécie de “halo”avermelhado ao redor do centro do tumor, 

parecendo ser de natureza gelatinosa.Esta formação apresentou-se aos primeiros resultados 

obtidos, produzindo um questionamento óbvio acerca da sua origem e estrutura. Desta 

maneira foi realizada uma foto com a imagem em menor aumento por sómente assim poder 

fornecer uma visão panorâmica do tumor em desenvolvimento e também da trama vascular 

peritumoral.  
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                       FIGURA 24-  Halo peritumoral exposto em  foto panoramica. 

            

                   Então, foi feito o registro fotográfico com aumento de 16X em que ,o referido 

“halo” também é evidente mas também não oferece condições para desvendar a sua natureza  

embora revele mais detalhes.(vide FIGURA 26).       

                                                
   FIGURA  25- Fotos dos quadrantes peritumorais fotografados mostrando o“halo”peritumoral.      
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 Percebe-se na FIGURA 26, uma quantidade não muito grande de vasos sendo que 

alguns demonstram serem já maturos o bastante para apresentarem como já foi encontrado 

acima, paredes mais espessadas. Os resultados obtidos com avaliação feita através de 

aplicativo já citado, são expostos adiante na TABELA 1 do APENDICE B       

 

          
 FIGURA 26- Corte microscópico preparado com método tricrômico de Masson  mostrando 

vasos neoformados e  hemorragia intersticial. 
  
  

 4.3.1.2. Grupo Hipertermia 

 

Os resultados obtidos deste grupo que foi submetido á hipertermia por meio do 

ultrassom nas condições previamente estipuladas, mostram a efetividade do calor sobre o 

tumor, apenas fazendo uma avaliação visual simples num aumento de 16X. como pode ver-se  

na FIGURA 27. É bastante evidente uma diminuição acentuada de microvasos ao redor do 

tumor. O tumor apresenta ainda limites imprecisos, cuja superfície mostra uma acentuada 

diminuição do número de vasos que também são de calibre bem reduzido. Manchas escuras 

denotando áreas hemorrágicas são percebidas em quase todos os quadrantes .De todos os 

tratamentos, a temperatura é a que apresenta resultado imediatamente visível no que tange á 

diminuição da densidade microvascular.  
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FIGURA  27- Fotos com aumento16X de tumor de Walker subcutâneo submetido a hipertermia 
,demonstrando diminuição acentuada de densidade microvascular.                    
 

 A microscopia apresenta também, á análise visual, uma diminuição acentuada do 

número de vasos.(FIGURA 28). As camadas da epiderme, derme e tela subcutânea aparecem 

bem evidentes nos cortes com os vasos mostrados em “zonas quentes”escolhidas nos bordos 

do tumor. 

                                          
FIGURA 28- Lamina microscópica  de tumor de Walker submetido a hipertermia corada com 
método tricrômico de Masson,demonstrando a presença de poucos vasos. 
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A FIGURA 29 abaixo, mostra uma imagem central em que a camada que recobre a 

parte central do tumor está coberta por uma grande quantidade de microvasos espalhados 

naquele plano.    

                                       
FIGURA 29- Fotos com 16X de aumento mostrando zona central do tumor coberta com camada 
de neovasos.  
                         

                           O rato possui uma camada muscular fina, bastante transparente, localizada 

entre abaixo da tela subcutânea, que aparece bem nas imagens microscópicas colocadas acima 

. Esta camada é bem evidenciável durante o procedimento de rebatimento do retalho da pele 

com a tela subcutânea . Ä medida em que o tempo passa, zonas hemorrágicas vão aparecendo 

por dentro desta camada, obscurecendo a imagem tumoral no subcutâneo. A camada de vasos 

que fica sobre o tumor aparece bem evidenciada sob esta camada muscular. A camada 

muscular submetida á coloração de Masson, apresenta-se de coloração avermelhada mas, com 

uma tonalidade mais violácea. Para que a imagem tumoral e peritumoral possa ficar bem 

visível, esta camada é descolada de maneira a que o tumor e seu entorno possam ficar bem 

visualizados. (FIGURA 30).    
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FIGURA 30- Fotomicrografia em pequeno aumento,  mostrando camada neovascular  

peritumoral com hemorragia intersticial.  
 

Na FIGURA 31, percebe-se uma imagem tumoral com bordos bem mais nítidos do 

que os anteriores e uma quantidade de vasos neoformados bem menor. É bastante visível uma 

coloração mais escura no centro do tumor, com pontos escuros isolados mais afastados que se 

assemelham a pontos hemorrágicos.  

                                                  
                    FIGURA 31- Fotos com 16X de tumor de Walker submetido á hipertermia,  
                                          evidenciando baixa densidade micro vascular. 
 



55 
 

Os vasos neoformados embora em número menor, apresentam-se bem nítidos, com uma 

dicotomização acentuada dando a nítida impressão de serem induzidos pelo tumor. 

No APÊNDICE 2  abaixo  estão listados os resultados da avaliação da densidade micro 

vascular  deste grupo, efetuados com a ajuda de aplicativo criado para este fim. 
 

  4.3.1.3. Grupo Tumor + Etoricoxibe 

 

As fotos mostram os neovasos peritumorais bem mais nítidos e calibrosos embora em 

número reduzido, em relação aos casos observados no grupo da hipertermia.(vide FIGURA 

32). Apresenta também muitos pontos mais escuros por entre a árvore vascular que 

representaria pontos hemorrágicos.  Estas constatações sómente são possíveis ao exame 

microscópico pois como já foi evidenciado nas laminas de hipertermia a hemorragia 

intersticial é considerável e pode ser observado adiante nas fotos e laminas  histológicas dos 

tumores tratados com   etoricoxibe. 

                     

 
FIGURA 32- Fotos 16X de dois casos de tumor de Walker sob a ação do etoricoxibe 
demonstrando uma clara diminuição da densidade microvascular e áreas de hemorragia 
  

 A imagem microscópica aqui mostrada para exemplificar este grupo, (vide FIGURA 

33) demonstra claramente uma diminuição acentuada do número de vasos, e além disto um 

aumento do diâmetro dos mesmos em relação ao grupo Controle e ao grupo Hipertermia. 

Observa-seém muitas áreas escuras significando extravasamento sanguíneo para o interstício. 
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FIGURA 33- Imagem microscópica 40X , de tumor implantado no dorso de rato submetido  a 
tratamento com etoricoxibe e  sacrificado no  5º.dia. Estão exibidos vasos pouco desenvolvidos,  
esparsos, além de muitas hemácias no interstício. 

 

Os resultados da avaliação  fotomorfométrica da densidade microvascular apresentada 

pelo tumor tratado com etoricoxibe sómente, encontra-se tabulada no APÊNDICE 2 

 

4.3.1.4. Grupo Tumor+Etoricoxibe+Hipertermia 

         Ao simples exame sobre as fotos da FIGURA 34, é fácil perceber-se uma certa 

diminuição da densidade microvascular e também a presença de vasos menos tortuosos e 

zonas hemorrágicas. 

 
   FIGURA 34- Fotomicrografia mostrando nos dois casos uma diminuição bem maior da 
densidade  microvascular, com bastante extravasamento sanguíneo. 
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A microscopia demonstra também uma quantidade também reduzida de vasos, (vide 

FIGURA 35 )porém apresentando-se bastante dilatados o que é uma característica de todos os 

demais casos. O exemplo abaixo, mostra um grupo de vasos sobre a massa tumoral, 

apresentando uma considerável dilatação, comparando-se aos demais submetidos a 

etoricoxibe sómente. 

 

                   

FIGURA 35- Imagem microscópica 40X de tumor  submetido a  tratamento com etoricoxibe e  
hipertermia mostrando os vasos peritumorais bem dilatados. 
 

A avaliação fotomorfométrica gerou uma série de dados que estão contidos na  Tabela 

3 existente no APENDICE 2 deste trabalho. 

 

 4.3.1.5. Grupo Tumor + Pegaptanibe 

 

As imagens fotográficas mostram uma diminuição bem mais acentuada da densidade 

microvascular,como demonstrado na FIGURA 37. Continuam sendo observadas áreas de 

extravasamento sanguíneo bastante mais escurecidas e com limites indefinidos. Os vasos 

apresentam-se bem mais definidos, menos tortuosos e com zonas hemorrágicas. 
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FIGURA 36- Fotomicrografia de dois casos do grupo Tumor + pegaptanibe mostrando  baixa 
densidade microvascular e vasos bem mais nítidos. 
 

  4.3.1.6. Grupo Tumor + Pegaptanibe + Hipertermia 

 

Todas as fotos demonstram uma acentuada diminuição da densidade microvascular, 

vasos menos tortuosos e  manchas escuras em alguns pontos o que significa extravasamento 

sanguíneo (FIGURA 

37)

   FIGURA  37- Fotomicrografia de dois casos de associação de tumor + pegaptanibe + 

hipertermia, mostrando baixa densidade microvascular,hemorragia e vasos bem mais nítidos. 
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A FIGURA 38 confirma microscopicamente os aspectos já demonstrados 

mesoscópicamente, ou seja, uma diminuição acentuada dos microvasos e também bastante 

dilatados, com extravasamento sanguíneo evidente em todos os campos e aumentos 

observados.  

 
FIGURA  38- Aspectos microscópicos em pequeno e grande aumento da associação de tumor + 
pegaptanibe + hipertermia, mostrando acentuada diminuição da densidade microvascular com 
vasos bastante dilatados e extravasamento de hemácias. 
 

 Os dados colhidos resultantes da avaliação mesoscópica fotográfica, foram agrupados 

e demonstrados em gráficos exibidos no APÊNDICE 3, que permitem uma avaliação mais 

objetiva dos resultados comparando-os com os achados encontrados ao exame visual das fotos 

e das lâminas microscópicas. Os gráficos seguintes foram construídos submetendo as fotos a 

uma análise feita por um software que é capaz de efetuar cálculos com dados retirados das 

imagens que transformam observações visuais em dados matemáticos capazes de fornecer 

dados mais objetivos sobre a densidade microvascular na área peritumoral. Por exemplo, 

permite calcular o comprimento dos vasos componentes de um tufo capilar, ou a área física 

ocupada por estes vasos, até outros parâmetros desejados para o estudo. Pode ser então 

avaliada de modo mais minucioso a densidade microvascular peritumoral resultante dos 

vários tratamentos comparada ao grupo controle. 

 

a. Quanto á área de neovascularização 

Embora aparentemente na FIGURA 39 a hipertermia apresente uma área de 

neovascularização menor que o etoricoxibe e o pegaptanibe, não há diferença estatisticamente 

significantes entre os grupos, inclusive o grupo controle. Este resultado pode ser explicado 
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pelo tamanho muito pequeno da amostra. O exame mesoscópico no Grupo Hipertermia como 

já citado acima mostra a efetividade do calor sobre o tumor através de uma diminuição 

acentuada de microvasos com calibre bem reduzido ao redor do mesmo, que apresenta 

também limites imprecisos. (FIGURA 28).  

As fotos dos tumores tratados com etoricoxibe, mostram os neovasos peritumorais 

bem mais nítidos e calibrosos embora em número reduzido, em relação aos casos observados 

no grupo da hipertermia.(vide FIGURA 33).  O exame mesoscópico dos tumores tratados 

com pegaptanibe sómente através das imagens fotográficas mostram uma diminuição bem 

mais acentuada da densidade microvascular (FIGURA 37).   

O gráfico exposto na FIGURA 39 revela através da medida da área ocupada pelos 

neovasos um valor menor para os tumores tratados com hipertermia,comparado aos demais 

traqtamentos.Os dados, expressos em mm2, correspondem à média e desvio padrão das 

medições efetuadas em 13 animais do grupo Controle, 11 do grupo Hipertermia e 10 ratos dos 

grupos Etoricoxibe e Pagaptanibe. Comparações entre os quatro grupos de tratamento foram 

feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA), associada ao teste de comparações 

múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (ANOVA: F = 1,4790; P 

= 0,2349): Controle (37,2592 ± 9,9821 mm2), Hipertermia (37,3926 ± 9,4359 mm2), 

Etoricoxibe (46,8559 ± 15,6052 mm2), Pegaptanibe (42,2393 ± 14,2302 mm2). 
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FIGURA 39- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Etoricoxibe e Pegaptanibe, conforme a variável área de neovascularização.  
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Na FIGURA 40, embora não sejam encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos, a associação Etoricoxibe + Hipertermia parece mostrar uma 

melhor eficácia na diminuição da densidade microvascular, pois as fotos mostradas na 

FIGURA 35 demonstram claramente uma diminuição da densidade microvascular e 

extravasamento sanguíneo. Os dados, expressos em mm2, correspondem à média e desvio 

padrão das medições efetuadas em 13 animais do grupo Controle, 11 do grupo Hipertermia, 

10 do grupo Etoricoxibe e 9 ratos do grupo Etoricoxibe+Hipertermia. Comparações entre os 

quatro grupos de tratamento foram feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA), 

associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os 

grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos (ANOVA: F = 1,6700; P = 0,1892): Controle (37,2592 ± 9,9821 mm2), Hipertermia 

(37,3926 ± 9,4359 mm2), Etoricoxibe (46,8559 ± 15,6052 mm2), Etoricoxibe+Hipertermia 

(39,2947 ± 9,7310 mm2). 
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FIGURA 40- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Etoricoxibe e Etoricoxibe+Hipertermia, conforme a variável área de neovascularização.  
 

 Comparando-se os resultados obtidos com o uso do pegaptanibe sómente e do 

pegaptanibe associado á hipertermia no que concerne aos efeitos sobre a área de 

neovascularização, observa-se claramente no gráfico da FIGURA 41 que a associação é mais 

eficaz embora não tenham sido constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os 



62 
 

grupos. Os dados, expressos em mm2, correspondem à média e desvio padrão das medições 

efetuadas em 13 animais do grupo Controle, 11 do grupo Hipertermia e 10 ratos dos grupos 

Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia. Comparações entre os quatro grupos de tratamento 

foram feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA), associada ao teste de 

comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Não 

foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (ANOVA: F = 

0,9932; P = 0,4058): Controle (37,2592 ± 9,9821 mm2), Hipertermia (37,3926 ± 9,4359 mm2), 

Pegaptanibe (42,2393 ± 14,2302 mm2), Pegaptanibe+Hipertermia (33,5887 ± 11,3890 mm2). 
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FIGURA 41- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 

Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia, conforme a variável área de neovascularização.  

 

b. Quanto ao comprimento vascular total. 

 

 Como já foi colocado antes, um vaso que aparece enovelado numa foto, pode ter o seu 

comprimento medido como se o mesmo pudesse ser retificado submetendo esta foto a uma 

análise computadorizada feita por um software criado para esta finalidade. Desta maneira, a 

densidade microvascular apresentada pelo tratamento hipertérmico é bem menor do que a 

apresentada pelos demais grupos embora do ponto de vista estatístico não haja diferença 

estatisticamente significante entre os mesmos. O resultado portanto, pelo menos ao exame 

visual do gráfico exposto na FIGURA 42, favorece a hipertermia embora sem diferença 

significativa entre os demais grupos. Os dados, expressos em mm, correspondem à média e 

desvio padrão das medições efetuadas em 13 animais do grupo Controle, 11 do grupo 
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Hipertermia e 10 ratos dos grupos Etoricoxibe e Pagaptanibe. As comparações entre os quatro 

grupos de tratamento foram feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA), 

associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os 

grupos dois a dois.  

                            Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos (ANOVA: F = 1,4100; P = 0,2541): Controle (422,1853 ± 108,3421 mm), Hipertermia 

(427,3264 ± 107,8295 mm), Etoricoxibe (527,0909 ± 167,7344 mm), Pegaptanibe (459,2088 

± 147,1343 mm). 
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FIGURA 42- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Etoricoxibe e Pegaptanibe, conforme a variável comprimento vascular total.  
 
                                  No gráfico exposto á FIGURA 43, observa-se básicamente que a 

hipertermia sómente apresenta melhor resultado do que os demais grupos ali comparados . No 

que se refere á comparação entre os grupos Etoricoxibe e Etoricoxibe associado á 

Hipertermia, êste último apresenta um melhor resultado evidenciando um comprimento 

vascular total menor. Os dados, expressos em mm, correspondem à média e desvio padrão das 

medições efetuadas em 13 animais do grupo Controle, 11 do grupo Hipertermia, 10 do grupo 

Etoricoxibe e 9 ratos do grupo Etoricoxibe+Hipertermia. As comparações entre os quatro 

grupos de tratamento foram feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA), 

associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os 

grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos (ANOVA: F = 1,6140; P = 0,2017): Controle (422,1853 ± 108,3421 mm), Hipertermia 

(427,3264 ± 107,8295 mm), Etoricoxibe (527,0909 ± 167,7344 mm), 

Etoricoxibe+Hipertermia (449,7788 ± 106,2268 mm). 
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FIGURA 43- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Etoricoxibe e Etoricoxibe+Hipertermia, conforme a variável comprimento vascular total.  
 
                                  O gráfico apresentado na FIGURA 44 também apresenta um melhor 

resultado para a associação Pegaptanibe + Hipertermia do que os demais grupos. 

Objetivamente houve uma diminuição acentuada do comprimento vascular total no grupo 

tratado com esta associação. Êste resultado já vinha sendo descrito nas observações anteriores 

de maneira expressiva. As fotos das observações mesoscópicas já mostradas anteriormente 

(FIGURA 38) evidenciam claramente a característica diminuição de microvasos e os que 

aparecem, apresentam uma certa retificação. A ação apresentada pela associação parece tão 

eficaz quanto o apresentado pela hipertermia sómente. Os dados, expressos em mm2, 

correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas em 13 animais do grupo 

Controle, 11 do grupo Hipertermia e 10 ratos dos grupos Pegaptanibe e 

Pegaptanibe+Hipertermia. As comparações entre os quatro grupos de tratamento foram feitas 

mediante o uso da análise de variância (ANOVA), associada ao teste de comparações 

múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (ANOVA: F = 0,6818; P 

= 0,5684): Controle (422,1853 ± 108,3421 mm), Hipertermia (427,3264 ± 107,8295 mm), 

Pegaptanibe (459,2088 ± 147,1343 mm), Pegaptanibe+Hipertermia (381,7773 ± 125,1217 

mm). Embora sem muita significância estatística o exame visual do gráfico mostra uma 

vantagem da associação. 
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FIGURA 44- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia, conforme a variável comprimento vascular total.  

 

c. Quanto ao número de vasos sanguíneos 

  

 Este parâmetro também corrobora a simples imagem visual mesoscópica, embora 

matematicamente não haja diferença significativa entre os grupos. O gráfico da FIGURA 45 

mostra uma quase uniformidade visual entre os grupos com ligeira diferença para menos por 

parte da hipertermia. Mas, este discreto resultado associado aos obtidos utilizando uotras 

estratégias leva o observador a acreditar na vantagem da hipertermia no que se refere a um 

número bem mais diminuído de vasos sanguíneos em conseqüência do tratamento 

hipertérmico. Esta tradução matemática dos achados fotográficos já era esperada, pois a 

diminuição do número de vasos é evidente em todas a fotografias mesoscópicas realizadas e 

analisadas.  

            Os dados correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas em 13 

animais do grupo Controle, 11 do grupo Hipertermia e 10 ratos dos grupos Etoricoxibe e 

Pagaptanibe. As comparações entre os quatro grupos de tratamento foram feitas mediante o 

uso da análise de variância (ANOVA), associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, 

para verificar diferenças entre os grupos dois a dois.  

             Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

(ANOVA: F = 0,2174; P = 0,8837): Controle (1124,6150 ± 208,5771 vasos), Hipertermia 

(1158,0910 ± 214,5169 vasos), Etoricoxibe (1199,7000 ± 339,9118 vasos), Pegaptanibe 

(1195,0000 ± 257,7440 vasos). 
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FIGURA 45- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Etoricoxibe e Pegaptanibe, conforme a variável número de vasos sanguíneos.  

 
               O gráfico apresentado na FIGURA 46 corrobora os resultados anteriormente 

descritos. Os dados correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas em 13 

animais do grupo Controle, 11 do grupo Hipertermia, 10 do grupo Etoricoxibe e 9 ratos do 

grupo Etoricoxibe+Hipertermia. As comparações entre os quatro grupos de tratamento foram 

feitas mediante o uso da análise de variância (ANOVA), associada ao teste de comparações 

múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (ANOVA: F = 0,3150; P 

= 0,8144): Controle (1124,6150 ± 208,5771 vasos), Hipertermia (1158,0910 ± 214,5169 

vasos), Etoricoxibe (1199,7000 ± 339,9118 vasos), Etoricoxibe+Hipertermia (1092,4440 ± 

259,0536 vasos). 
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FIGURA  46- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Etoricoxibe e Etoricoxibe+Hipertermia, conforme a variável número de vasos sanguíneos.  
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               Mais uma vez, na FIGURA 47 a concordância de parâmetros de observação é 

constatada, quando A eficácia da associação do Pegaptanibe + Hipertermia é evidenciada. Até 

a análise visual das fotografias já sugere este resultado. Os dados correspondem à média e 

desvio padrão das medições efetuadas em 13 animais do grupo Controle, 11 do grupo 

Hipertermia e 10 ratos dos grupos Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia. As comparações 

entre os quatro grupos de tratamento foram feitas mediante o uso da análise de variância 

(ANOVA), associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças 

entre os grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos (ANOVA: F = 0,7548; P = 0,5261): Controle (1124,6150 ± 208,5771 vasos), 

Hipertermia (1158,0910 ± 214,5169 vasos), Pegaptanibe (1195,0000 ± 257,7440 vasos), 

Pegaptanibe+Hipertermia (1043,0000 ± 271,4447 vasos). 
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FIGURA 47- Quantificação da resposta angiogênica nos grupos Controle, Hipertermia, 
Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia, conforme a variável número de vasos sanguíneos.  

 
 

 No que diz respeito ao aspecto número de vasos sanguíneos, a associação pegaptanibe 

+ hipertermia demonstrou maior capacidade para controlar a densidade microvascular. 
 

 4.3.2.  Avaliação microscópica da densidade microvascular 

 

4.3.2.1. Coluna Interna 

 

 Esta avaliação, verifica a quantidade de vasos mais perto do rebordo tumoral e 

segundo a observação visual do gráfico apresentado na FIGURA 48, a hipertermia apresentou 

resultados mais efetivos na diminuição da densidade microvascular, embora estatisticamente 

pouco significativo. Este resultado coincide e possivelmente valida os achados mesoscópicos 
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no que se refere á eficácia da hipertermia em relação aos demais tratamentos. O exame visual 

microscópico revela facilmente, uma diminuição acentuada do número de vasos (FIGURA 

29). Como já vem sendo observado portanto, a hipertermia mostra-se bastante eficaz na 

diminuição da densidade microvascular, embora neste estudo, a análise estatística sempre vem 

apresentando uma diferença pouco significativa entre os grupos. 

 Além da hipertermia, o pegaptanibe sómente quando comparado aos demais grupos, 

também apresenta resultado positivo em relação a diminuição da densidade microvascular 

peritumoral embora em escala bem menor.  

           Os dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 10 

animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro 

grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre 

os grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes 

(ANOVA: F = 1,0280; P = 0,3917). 
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FIGURA 48- Quantificação da densidade microvascular na coluna interna do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Pegaptanibe.  

 

          A FIGURA 49 mostra um resultado melhor, embora discretamente, do tratamento com a 

associação Etoricoxibe + Hipertermia. Os dados estão expressos como média e desvio padrão 

das medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi 

usada para comparar os quatro grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, 

para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significantes (ANOVA: F = 0,6460; P = 0,5906). Embora não se apresentem 

estas diferenças de modo significativo do ponto de vista estatístico, a associação Etoricoxibe 

+ Hipertermia apresenta-se um pouco mais eficaz do que os demais grupos na diminuição da 

densidade microvascular da camada interna. 
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FIGURA 49- Quantificação da densidade microvascular na porção interna do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e 
Etoricoxibe+Hipertermia.  
 

 O gráfico da FIGURA 50 demonstra que a associação Pegaptanibe com Hipertermia é 

bem mais eficaz do que o Pegaptanibe sómente e até mesmo sobrepuja os resultados 

apresentados pela aplicação da hipertermia. Os dados expressos como média e desvio padrão 

das medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi 

usada para comparar os quatro grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, 

para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significantes (ANOVA: F = 1,0688; P = 0,3744). 
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FIGURA 50- Quantificação da densidade microvascular na coluna interna do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Pegaptanibe e 
Pegaptanibe+Hipertermia.  
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4.3.2.2. Coluna Média 

 

 A avaliação da coluna média dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e 

Pegaptanibe (FIGURA 51), apresenta o mesmo resultado apenas com o grupo Hipertermia 

apresentando uma diminuição bastante significativa da densidade microvascular em relação 

aos demais. No mesmo gráfico, observa-se em segundo lugar o Pegaptanibe e por último, o 

Etoricoxibe.  

           Os dados foram expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 10 

animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro 

grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre 

os grupos dois a dois. Constatou-se que a densidade microvascular verificada no grupo 

Hipertermia foi significantemente menor que a mensurada no grupo Controle (**P < 0,01; 

teste de Tukey). 
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FIGURA 51- Quantificação da densidade microvascular na coluna média do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Pegaptanibe.  
 

 O gráfico da FIGURA 52 continua demonstrando uma melhor atividade 

antiangiogênica do que os demais, desta vez comparando aos grupos tratados com Etoricoxibe 

sómente e Etoricoxibe associado á Hipertermia. Nesta observação a associação  Hipertermia 

com Etoricoxibe não apresentou vantagem sobre o Etoricoxibe sómente. 

 Os dados sãoexpressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 10 

animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro 

grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre 

os grupos dois a dois. Constatou-se que a densidade microvascular verificada no grupo 
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Hipertermia foi significantemente menor que a mensurada no grupo Controle (*P < 0,05; teste 

de Tukey). 
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FIGURA 52- Quantificação da densidade microvascular na coluna média do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e 
Etoricoxibe+Hipertermia.  
 
            O gráfico da FIGURA 53 continua apresentando a Hipertermia como bastante eficaz 

isoladamente,mas como o etoricoxibe mostrado anteriormente, o Pegaptanibe associado a 

Hipertermia, não apresenta-se tão eficaz com nos achados anteriormente demonstrados.  

              Os dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 10 

animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro 

grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre 

os grupos dois a dois. Não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes 

(ANOVA: F = 1,9556; P = 0,1381). 
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FIGURA 53- Quantificação da densidade microvascular na coluna média do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Pegaptanibe e 
Pegaptanibe+Hipertermia.  
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4.3.2.3. Coluna externa 
 

 O gráfico da FIGURA 54 continua mostrando uma ação antiangiogênica bem maior do 

Etoricoxibe sómente do que a dos demais grupos. Este resultado difere bastante daquele 

encontrado nas demais observações. É necessário levar-se em conta que trata-se apenas de um 

pequeno detalhe de toda a área perivascular. 

            Os dados foram expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 10 

animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro 

grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre 

os grupos dois a dois. Constatou-se que a densidade microvascular verificada no grupo 

Controle foi significantemente maior que a mensurada nos grupos Hipertermia, Etoricoxibe e 

Pegaptanibe (**P < 0,01; teste de Tukey). 
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FIGURA 54- Quantificação da densidade microvascular na porção externa do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Pegaptanibe.  
              

              O gráfico da  FIGURA 55 permite mostrar que o grupo tratado com Etoricoxibe 

sómente, apresenta discreta diminuição da densidade microvascular até mesmo em relação a 

Hipertermia que tem se mostrado bem mais eficaz em observações anteriores. Os dados são 

expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. 

A análise de variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro grupos, associada ao teste 

de comparações múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. 

Constatou-se que a densidade microvascular verificada no grupo Controle foi 

significantemente maior que a mensurada nos grupos Hipertermia (*P < 0,05), Etoricoxibe 

(**P < 0,01) e Etoricoxibe+Hipertermia (**P < 0,01; teste de Tukey). 
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FIGURA  55- Quantificação da densidade microvascular na porção externa do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e 
Etoricoxibe+Hipertermia.  
                 
               O gráfico da FIGURA 56 demonstra mais uma vez a grande vantagem da associação 

Pegaptanibe com Hipertermia. Os dados são expressos como média e desvio padrão das 

medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. A análise de variância (ANOVA) foi usada 

para comparar os quatro grupos, associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para 

verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Constatou-se que a densidade microvascular 

verificada no grupo Controle foi significantemente maior que a mensurada nos grupos 

Hipertermia (**P < 0,01), Pegaptanibe (**P < 0,01) e Pegaptanibe+Hipertermia (***P < 

0,001; teste de Tukey). Verificou-se ainda que a densidade microvascular verificada no grupo 

Pegaptanibe+Hipertermia foi significantemente menor (++P < 0,01) que a mensurada nos 

grupos Hipertermia e Pegaptanibe (teste de Tukey). 
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FIGURA 56- Quantificação da densidade microvascular na coluna externa do tumor nos 
preparados histológicos dos grupos Controle, Hipertermia, Pegaptanibe e 
Pegaptanibe+Hipertermia.  
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 O estudo comparativo entre os grupos mostra inicialmente que todos os agentes 

causam diminuição da densidade microvascular na camada externa do espaço peritumoral. 

Porém, em mais esta oportunidade, a hipertermia e a associação pegaptanibe + hipertermia, 

confirmaram os achados anteriores, ou seja demonstraram uma ação mais intensa sobre a 

densidade microvascular peritumoral 

 

4.3.2.4. média das densidades das colunas interna, média e externa  

 

          O gráfico da FIGURA 57 mostra o predomínio da ação antiangiogenica da Hipertermia 

em relação aos demais agentes estudados. Os dados são expressos como média e desvio 

padrão das medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. A análise de variância 

(ANOVA) foi usada para comparar os quatro grupos, associada ao teste de comparações 

múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Constatou-se que a 

densidade microvascular verificada no grupo Hipertermia foi significantemente menor que a 

mensurada no grupo Controle (**P < 0,01; teste de Tukey). 
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FIGURA 57- Quantificação da densidade microvascular total (definida como a média das 
densidades das porções interna, média e externa) nos preparados histológicos dos grupos 
Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Pegaptanibe.  
 
         No gráfico da FIGURA 58, novamente a Hipertermia mostra efetiva ação 

antiangiogênica do que os demais agentes estudados. Os dados expressos como média e 

desvio padrão das medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. A análise de variância 

(ANOVA) foi usada para comparar os quatro grupos, associada ao teste de comparações 

múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Constatou-se que a 
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densidade microvascular verificada no grupo Hipertermia foi significantemente menor que a 

mensurada no grupo Controle (*P < 0,05; teste de Tukey). 
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FIGURA 58- Quantificação da densidade microvascular total (definida como a média das 
densidades das colunas interna, média e externa) nos preparados histológicos dos grupos 
Controle, Hipertermia, Etoricoxibe e Etoricoxibe+Hipertermia.  
 
 
          No gráfico da FIGURA 59, a  associação Pegaptanibe + Hiperttermia  mostra uma ação 

antiangiogênica maior do que od demais grupos. Os dados são expressos como média e 

desvio padrão das medições efetuadas em 10 animais de cada grupo. A análise de variância 

(ANOVA) foi usada para comparar os quatro grupos, associada ao teste de comparações 

múltiplas de Tukey, para verificar diferenças entre os grupos dois a dois. Constatou-se que a 

densidade microvascular verificada no grupo Pegaptanibe+Hipertermia foi significantemente 

menor que a mensurada no grupo Controle (**P < 0,01; teste de Tukey). 
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FIGURA 59- Quantificação da densidade microvascular total (definida como a média das 
densidades das colunas interna, média e externa) nos preparados histológicos dos grupos 
Controle, Hipertermia, Pegaptanibe e Pegaptanibe+Hipertermia.  
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A média dos resultados das avaliações das camadas interna,média e externa mostram 

uma razoável efetividade na diminuição da densidade microvascular produzida`por todos os 

agentes terapêuticos utilizados comparados ao grupo Controle. Mas a Hipertermia sómente e 

a associação Pegaptanibe + Hipertermia mostraram-se mais efetivos do que os demais grupos 

aqui estudados, no que diz respeito ao efeito antiangiogênico.. 

 

                      _____________________________________ 
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5.DISCUSSÃO 
 
 O modelo experimental adotado para o estudo de tumor subcutâneo submetido a 

hipertermia assim como a alguns agentes antiangiogênicos é validado pelos resultados obtidos 

quanto ao crescimento  tumoral a nível macroscópico e a densidade microvascular a nível 

microscópico. As estratégias utilizadas para o estudo do desenvolvimento tumoral, foram : a 

curva de sobrevida, o crescimento tumoral, a fotomorfometria vascular e a histomorfometria 

vascular. A neovascularização é um requisito básico para o crescimento tumoral e a formação 

de metástases.(FOLKMAN et al.2007) . A densidade microvascular baseada no estudo da 

neovascularização é parte fundamental para o desenvolvimento do modelo adotado neste 

trabalho.  

 O conhecimento da história natural do desenvolvimento tumoral é de fundamental 

importância para que se possa buscar novas opções terapêuticas e estabelecer prognósticos 

mais precisos no tratamento desta patologia. Portanto,o desenvolvimento de agentes com 

diferentes mecanismos de ação requer poderosos modelos pré clínicos para a análise e 

otimização destas terapias. (TARABOLETTI et al., 2004) . 

 A angiogênese,que como já foi descrito acima é o desenvolvimento de novos vasos 

sanguíneos a partir de um leito vascular pré-existente, pode ser avaliada direta ou 

indiretamente. A avaliação direta se efetua pela contagem de neovasos . A avaliação indireta é 

feita pelas medidas do crescimento tumoral que comprovadamente depende do fenômeno da 

angiogênese O crescimento tumoral é caracterizado por uma neovascularização anormal. O 

crescimento de tumores sólidos não pode passar de um tamanho microscópico sem o 

desenvolvimento de um extenso sistema vascular. Portanto, devido a evidencias de  que o 

grau de vascularização está frequentemente correlacionado com um péssimo prognóstico 

clinico e uma probabilidade aumentada de aparecimento de metástases em um grande número 

de tumores humanos, a angiogênese tem recebido substancial atenção na intervenção 

terapêutica do câncer. Alguns autores relataram resultados em que os tumores malignos 

apresentaram densidades de microvascularização significativamente superiores às dos 

tumores benignos, sugerindo que a capacidade angiogênica pode refletir malignidade 

(GOEDE et al., 2002). 

Também, muitos relatos foram divulgados mostrando que a densidade de microvasos se 

encontrava associada, de forma altamente significativa, com a sobrevida total (CARMELIET 

et al., 2005). 

Embora um número acentuado de compostos caracterizados como inibidores da angiogênese 



79 
 

tenha sido submetido a ensaios clínicos, intensos esforços para identificar potentes inibidores 

da angiogênese com a seletividade aumentada continuam. Por outro lado uma forte limitação 

destas investigações tem sido a utilização de simples, reprodutíveis, confiáveis e facilmente 

quantificáveis estudos que repitam in vivo sistemas para angiogênese induzida por tumor. 

Montar sistemas celulares in vitro mais simples e superar dificuldades técnicas de estudos in 

vivo correntemente usados, são importantes fatores limitantes.  (CORNETT et al.,2006)  

 Modelos de estudo de angiogênese in vitro podem não ser ideais  para medir a 

angiogênese induzida por tumor por causa da impossibilidade de providenciar todas as células 

necessárias e ou fatores  que podem interagir no meio do tumor in vivo. Os sistemas in vivo 

mais utilizados são a córnea do coelho e a membrana córioalantóide de pinto (CAM) em que a 

variabilidade dos resultados e a subjetividade na quantificação tornam-se limitações 

importantes. Uma grande preocupação nos estudos realizados em córnea de coelho é o 

desenvolvimento de rejeição após o implante tumoral. Embora a córnea seja um local 

imunoprivilegiado, á medida que torna-se gradualmente vascularizada, a possível 

contribuição de reações de enxerto para a resposta angiogênica, não pode ser descartado. O 

estudo em CAM, não apresenta este problema porque o hospedeiro é naturalmente 

imunodeficiente. Entretanto, uma grande desvantagem deste método é o tempo limite de 7 a 

10 dias imposto pelo crescimento embrionário e a aquisição de imunocompetência , além das 

dificuldades de uma quantificação objetiva da resposta neovascular. Outra preocupação é a 

diferença entre a vasculogênese da formação estrutural do embrião e a angiogênese 

tumoral.(GASPARINI et al.,2005)  

 O modelo de estudo da angiogênese tumoral in vivo através de implante tumoral é 

desprovido destas limitações. O modelo é simples, reprodutível e objetivamente 

quantificável.A suspensão de células tumorais na matriz de Matrigel serve para efetivamente 

imobilizar células tumorais ; a resposta angiogênica que resultante é organizada e todos os 

estágios da resposta neovascular podem ser quantificados. Portanto, a cinética do 

desenvolvimento tumoral e neovascularização podem ser acompanhados por um considerável 

período de tempo que pode ir de 2 a 6 semanas. Mais ainda ,devido a que o desenvolvimento 

de vasos sanguíneos convergem para uma pequena área, o resgate e a quantificação dos vasos 

sanguíneos em desenvolvimento é simples e completa. O uso de um local específico de 

inoculação num modelo em ratos minimizaria a variação da resposta angiogênica. (SILVA et 

al.,2005) .  

                   A procura de um modelo mais adequado para o estudo da angiogênese resultou  na 

escolha pelo rato Wistar macho  que por seu tamanho em relação ao camundongo torna mais 
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fácil o estudo da resposta angiogênica . O crescimento tumoral foi medido pelo menos duas 

vezes por semana utilizando um modelo  semelhante ao descrito por alguns autores( WEDGE 

et al,2002) e já descrito no MÉTODO. Para a quantificação vascular os tumores implantados 

na tela subcutânea foram evidenciados com a remoção do retalho cutâneo circundante e a face 

interna da tela subcutânea foi fotografada utilizando método semelhante ao usado por alguns 

autores (GU et al.,1999). As fotos foram então avaliadas por aplicativo produzido por autor, de 

fácil manejo e com resultados adequados (FECHINE-JAMACARU, 2006). 

 A Histofotometria ou medida da densidade microvascular(DMV) é a contagem de 

vasos nas laminas microscópicas marcadas por imunohistoquímica ou por simples 

histoquímica pela técnica tricrômica de Masson . Esta última foi preferida inicialmente por 

marcar os vasos em vermelho o que teoricamente daria condições a que se utilizasse uma 

contagem eletrônica. Porém a técnica também cora as hemácias em vermelho, o que torna a 

contagem através de aplicativo  prejudicada no caso de serem encontradas muitas lâminas 

demostrando extravasamento sanguíneo. Foi feita então uma contagem manual como já 

descrito no MÉTODO, o que também foi realizado por alguns autores (LEE et al., 2003).  

           A determinação da densidade microvascular demonstra variação metodológica. 

Enquanto contar vasos nas áreas de maior vascularização (zonas quentes) usando microscopia 

ótica e sem conhecimento dos detalhes do paciente é comum a aproximadamente todos os 

estudos ,existe variação nos critérios de seleção dos pacientes,número de zonas quentes 

contadas,as áreas e campos de aumento, e marcadores e métodos usados. (UZZAN et al., 

2004) .  

           O procedimento deste trabalho está descrito acima e toma como orientação o adotado 

por Chalkley descrito em detalhes por alguns autores, em que três áreas bem vascularizadas 

são escolhidas (zonas quentes) baseado no perfil subjetivo de um numero bem maior de vasos 

em cada secção de corte tumoral. Então um gratículo de 25 pontos é instalado na ocular de 

cada microscópio e ao exame da lâmina,são escolhidos  nos pontos quentes um maior número 

de vasos que coincidam com os pontos do gratículo, variando-se a posição da ocular. A 

contagem de Chalkley para cada tumor foi o resultado da media do resultado da contagem de 

três gratículos. Pode ser também realizada por mais de um observador a fim de dar maior 

confiabilidade aos resultados da contagem . (HANSEN et al.,2004)   

          A busca por um meio mais efetivo para o tratamento do câncer através da hipertermia já 

há muito tempo teve  um marco importante quando em 1985  foi regulamentada e aprovada 

pela Federal Drug Administration (FDA) (HILDENBRANDT et al.,2002). 
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  Neste trabalho, esta prática foi denominada de hipertermoterapia. Como já foi 

relatado acima a hipertermoterapia é um tipo de tratamento para o câncer em que os tecidos 

do corpo são expostos a temperaturas acima de 45º C ,consideradas altas temperaturas. As 

pesquisas tem demonstrado que altas temperaturas  podem lesar e até mesmo matar células 

cancerosas , com lesão mínima dos tecidos normais circundantes do tumor. Destruindo células 

cancerosas através da desnaturação de proteínas e outras estruturas intracelulares a 

hipertermia pode reduzir o tamanho tumoral.(VAN DER ZEE et al., 2002) .  

           Para o presente estudo foi escolhido o valor de 45o C como o nível da temperatura a ser 

aplicada sobre o tumor subcutâneo. A hipertermia acima de 41o C é considerada como  de 

intensidade moderada. Em geral, morte celular hipertérmica tem sido demonstrada ser 

marcadamente intensificada sob temperaturas acima de 43o C, bem como em combinação com 

irradiação e várias drogas citostáticas para sensibilização.(HORSMAN et al.,2002). 

 O micromeio dos tumores malignos é caracterizado por uma redução do fluxo 

sanguíneo e da densidade de vasos sanguíneos que favorece a hipóxia , acidose e deprivação 

de energia. A hipertermia a temperaturas acima de 42º C ao lado do seu efeito citotóxico tem 

demonstrado diminuir o fluxo sanguíneo em um número de fundamentais estudos realizados 

nos anos 70 e 80, assim como alterando o fluxo de oxigênio e nutrientes e induzindo 

acidose(com algumas exceções assinaladas). A dose térmica requerida para alterar o 

suprimento sanguíneo tumoral varia entre tumores individuais e diferentes tipos de tumor. 

Parece principalmente depender da percentagem de vasos que respondem e que tem mantido 

sua habilidade de regulação térmica. Mais ainda, calor induz lesão nos vasos tumorais em 

graus de  temperatura que podem alterar mas não lesar os tecidos normais. Em alguns casos as 

alterações microcirculatórias induzidas pela hipertermia foram reportadas como sendo 

irreversíveis e em outros uma alteração da circulação mesmo ocorrida depois da exposição ao 

calor .Uma considerável diferença do suprimento sanguíneo dentro do mesmo tumor persiste 

acentuadamente depois do tratamento com calor  >42 °C. (HILDEBRANDT et al., 2002). 

 A faixa de temperatura terapêutica é estreita e estende-se de 40o C a 45,5o C 

aproximadamente. Devido a isto, uma pequena alteração tecidual produz uma grande variação 

na resposta fisiológica determinando uma faixa de segurança bastante estreita. Por isto é 

importante ressaltar que, o controle da técnica de aplicação, o uso da dosimetria disponível, a 

velocidade de elevação da temperatura nos tecidos, o tempo de duração da elevação da 

temperatura tecidual e o tamanho da área tratada, são essenciais para o sucesso da terapia. 

Estudos demonstraram que utilizando-se temperaturas a nível de 44 ºC a 45 ºC não foram 

encontradas formação de metátases decorrentes do tratamento . (PASIN et al.,2008). 
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            O propósito deste estudo foi estudar o crescimento do tumor de Walker implantado na 

tela subcutânea de ratos Wistar e tratado com hipertermia de moderada intensidade 

estabelecido em um valor de 45º C. A fonte de calor escolhida e de mais ágil utilização, foi o 

aparelho emissor de raios de ultrassom (US) na modalidade contínua, de há muito tempo 

utilizado na prática fisioterapêutica. Alguns autores descreveram  anteriormente  um sistema 

externo de aplicação local de ultra-som para induzir hipertermia em tumores implantados na 

tela subcutânea  de pequenos animais(ex. ratos e camundongos). O modelo aqui apresentado, 

embora mais simples, demonstra atingir o mesmo objetivo com bastante eficácia, pois o 

sistema descrito consiste de uma base de acrílico provida de 4(quatro) unidades de US de 

5MHz  sendo que cada uma delas está acoplada a  transdutores de 1 cm de diâmetro, uma 

unidade múltipla de termometria dupla e um computador  com um software instalado 

especificamente para controle. .(NOVAK  et al., 2005) . 

 O sistema aqui desenvolvido foi desenvolvido para um animal de cada vez, 

dispensando computador e software que poderiam ser acoplados para o controle automático 

da temperatura. Durante o desenvolvimento do trabalho, a temperatura foi controlada 

acompanhando o visor do termômetro digital. Á medida que a temperatura tendia a 

ultrapassar 45o C, o botão da intensidade era acionado para baixo e assim a temperatura era 

mantida constante até completar o tempo previsto de 5 (cinco) minutos.  

 Recentes publicações têm focado o efeito da hipertermia em diferentes estados da 

divisão celular, particularmente naqueles envolvidos na resposta ao choque térmico, regulação 

do ciclo celular e apoptose. Mais ainda, hipertermia influencia o fluxo sanguíneo tumoral, o 

suprimento de oxigênio e nutrientes bem como a resposta celular imune que sob condições in 

vivo demonstrou melhorar o fluxo sanguíneo intratumoral, como já afirmado por alguns 

autores. (WUST et al., 2002)  

           As irradiações ultrassônicas foram descobertas no século passado pelo casal Pierre e 

Marie Curie. Ao aplicar uma corrente elétrica senoidal sobre um cristal de quartzo colocado 

entre duas placas metálicas, eles constataram a geração de uma vibração de alta frequência, 

ondas sonoras com frequência acima de 20.000 Hz (1 a 3 Mhz) por isto denominadas como 

ultra-som pois saem do campo de percepção humano. Isto caracterizou o efeito piezoelétrico 

ou a propriedade de piezoeletricidade. (AGNE et al., 2004) . 

           No que se refere ao ultrassom, este produz dois efeitos fundamentais ou primários no 

organismo que são o de produzir calor e o de produzir movimentos a nível molecular. O ultra-

som pode ser emitido de forma constante o que denomina-se contínuo, ou em forma de ondas  

intercalando pausas entre cada impulso que denomina-se pulsado. Os tecidos ao oporem 
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resistência  ás ondas de 1 ou 3 MHz , promoverão  a geração de uma energia térmica por forte 

atrito intermolecular ou por agitação do meio eletrolítico dos líquidos intersticiais, tanto da 

água como dos solutos nela contidos. .A profundidade de penetração está em relação inversa 

com a frequência Isto significa que o ultrassom de 1 MHz alcança maior profundidade 

enquanto o de 3MHz alcança em média 3cm de profundidade (Kennedy et al.2004).  

           Ainda mais, um estudo no músculo humano mostrou que após 10 minutos de ultrassom 

de 1MHz contínuo a uma intensidade de 1.5 W/cm2 através de um transdutor de 20-cm2 

aplicado em uma área cutânea de  80 cm2 , a temperatura do gastrocnêmio a uma 

profundidade de 3cm aumentou 5°C. ( DRAPER et al.,1993). 

 Este estudo utilizou a aplicação de ultra-som contínuo para a produção de calor pois 

sua dosificação  se controla melhor do que a modalidade pulsada variando-se a intensidade de 

aplicação.Isto permitiu a manutenção da quantidade de calor planejada durante o tempo 

previsto durante o estudo, como já mostrado anteriormente.   

 O ultrassom (US) pode estimular o crescimento tumoral em camundongos. Ao reduzir-

se o montante de energia aplicada pelo aparelho de ultrassom (US) reduzindo a intensidade ou 

utilizando a modalidade pulsada do mesmo, observa-se a diminuição do crescimento tumoral 

quando comparado com muito mais alta intensidade ao aplicar-se o ultrassom na modalidade 

contínua. O quantitativo do crescimento tumoral pode ser relacionado á quantidade de energia 

aplicada pelo ultrassom (US). (SICARD-ROSENBAUM, 1998).  

            Segundo alguns autores um dos equipamentos termoterapêuticos utilizados para a 

produção do calor é o que utiliza princípios de ultrassom (US) produzindo calor profundo pela 

propagação das suas ondas mecânicas, que são essencialmente as mesmas das ondas sonoras, 

mas com uma frequência mais alta. O US é produzido por uma corrente alternada que flui por 

um cristal piezoelétrico, alojado em um transdutor. (BLUME et al.,.2005)   

            Os efeitos do US dependem de muitos fatores físicos e biológicos, tais como a 

intensidade, o tempo de exposição, a estrutura espacial e temporal do campo ultra-sônico e o 

estado fisiológico do local a ser tratado. Este grande número de variáveis complica a 

compreensão exata do seu mecanismo de ação na interação com os tecidos biológicos. 

(BAKER et al., 2001).  

            Os efeitos do ultrassom (US) vem sendo investigados e descritos de maneira empírica 

através dos tempos e as opiniões sobre as dosagens utilizadas para o tratamento diferem 

significativamente, existindo poucas evidências dos seus efeitos clínicos. Os resultados 

obtidos demonstram um aumento do volume tumoral até o 5º.dia após a aplicação da 

hipertermia. A partir do 8º. dia já é observada uma diminuição progressiva do volume tumoral 
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. Ao ser comparado com os demais grupos de tratamento, observa-se uma efetividade bem 

mais acentuada da hipertermia no que se refere á diminuição do crescimento tumoral. Estes 

resultados são semelhantes aos obtidos por outros autores.  Em estudo semelhante ao realizado 

presentemente autores chegaram á conclusão que o US terapêutico continuo aumentou o  

volume e o peso dos tumores subcutâneos no rato. (GUIRRO et al., 2001).   

            Desde 1940 vários estudos tem testado os efeitos do US no crescimento tumoral. Há 

algumas décadas um autor (KREMKAUL et al.,1979) apresentou uma publicação contendo 

uma revisão de 45 anos de publicações relacionadas com o uso de US em tumores. Muitos 

destes estudos mostraram uma redução no crescimento tumoral, mas,vários mostraram 

nenhuma diminuição ou até mesmo aumento no crescimento tumoral. Publicação não muito 

recente  atribuiu estes resultados diferentes á variedade de modelos tumorais e esquemas de 

tratamento utilizados.(SICARD-ROSENBAUM et al.,1998).  

                     Estudos utilizando ultrassom hipertérmico tem mostrado uma diminuição no 

volume tumoral, mas,estas temperaturas foram significativamente mais altas do que aquelas 

utilizadas no chamado ultrassom terapêutico. A utilização de 1MHz á intensidade de 

1,5w/cm2 em tumores implantados em ratos produziu diminuição do volume tumoral 

(KENNEDY et al.,2004)).  

                      Neste estudo observou-se de acordo com os resultados obtidos, inicialmente um 

aumento e posteriormente uma diminuição do volume tumoral. No entanto, o estudo 

mesoscópico através de fotos com 16X de aumento que pode ser também denominado de 

fotomorfometria vascular, não demonstrou aumento significativo da área total de 

vascularização, do comprimento vascular total e do número de vasos sanguíneos em relação 

ao grupo controle. Mas, o resultado da contagem de vasos em lâminas histológicas ou 

histomorfometria, demonstrou uma significativa diminuição da densidade microvascular dos 

tumores submetidos á hipertermia. Os dados provenientes da histomorfometria demonstram 

que são coincidentes com os da avaliação do crescimento tumoral e da curva de sobrevida 

demonstrada pelo tumor submetido á hipertermia.   

             Os agentes utilizados para estudo de sua ação antiangiogênica sobre o 

tumor,foram o etoricoxibe e o pegaptanibe. O etoricoxibe é classificado como inibidor 

seletivo da COX-2.  A Cyclooxygenase-2 (COX-2, Ptgs2), age como promotor do 

crescimento tumoral, utilizando-se modelos de roedores no câncer colorretal embora o seu 

papel específico na carcinogênese ainda permaneça obscuro. Foram avaliadas as contribuições 

da COX-1e COX-2 do hospedeiro no crescimento tumoral através de pesquisas genéticas e 

farmacológicas. O tratamento de alguns tumores com inibidor seletivo da COX-2 apresentou 
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redução no crescimento tumoral assim como redução da densidade vascular. (WILLIAMS et 

al.,2000). 

 Numerosos ensaios clínicos estão em andamento para testar a eficácia de 

antiinflamatórios não esteroides inibidores da COX-2 de modo combinado para o tratamento 

de tumores sólidos avançados. Estes compostos demonstram atividade antiinflamatória 

analgésica e antipirética, bem como bloqueio da angiogênese em modelos animais .Estudos 

clínicos Fase II tem combinado celecoxibe com um taxano e cada estudo mostrou boa 

tolerância na combinação com taxas de resposta tendendo para a diminuição do crescimento 

com celecoxibe sem a toxicidade adicional. (GASPARINI et al.,2005) . 

 A ciclooxigenase-2 (COX-2), uma indutível prostaglandina G/H sintase,  é expressada 

em vários cânceres humanos, incluindo câncer de cólon, e portanto é considerada a 

capacidade potencial de um inibidor seletivo da COX-2 o etoricoxibe, na prevenção da 

carcinogênese de cólon induzida pela 1,2 – dimethyl hidrazina (DMH), utilizando o rato como 

modelo. A DMH foi injetada por via subcutânea durante seis semanas enquanto que o 

etoricoxibe foi ministrado diariamente por via oral no rato. Os resultados mostraram que o 

DMH produziu um número considerável de múltiplas lesões em placa (MPLs), localizados 

pelo cólon, enquanto que regressão considerável foi observada com o tratamento com 

etoricoxibe. Mais ainda, o grupo etoricoxibe foi o único que exibiu poucas destas lesões. A 

análise histopatológica revelou displasia avançada, alguns adenomas e outras alterações 

carcinogênicas no grupo DMH que se apresentaram ausentes no grupo tratado com 

etoricoxibe.  A COX-2 foi expressada seguindo-se ao tratamento com DMH. A apoptose foi 

bastante aumentada seguindo-se o tratamento com etoricoxibe. Devido a que todas estas 

alterações foram claramente revertidas pelo etoricoxibe nos animais tratados com DMH, e o 

uso de etoricoxibe sómente não produziu efeito neoplásico per se , tudo aponta para que o 

etoricoxibe, um inibidor seletivo da COX-2, seja um seguro e potencialmente agente 

quimiopreventivo do câncer de cólon.( SAINI, et al.,2009).  

                Neste estudo, os animais com tumor de Walker implantado no dorso e tratados com 

etoricoxibe sómente, não apresentaram diferenças significativas na fotomorfometria em 

relação aos demais grupos, embora o exame de algumas fotos demonstrava até mesmo uma 

maior exuberância da trama neovascular, em relação aos demais. A histomorfometria 

demonstrou uma densidade microvascular bem diminuída em relação ao grupo Controle. O 

crescimento tumoral embora apresentando uma certa diminuição inicial, nos dias 

subsequentes não apresentou diferença significativa em relação aos demais grupos. Em 

relação á curva de sobrevida, os animais tratados com etoricoxibe sómente apresentaram uma 



86 
 

sobrevida bem maior. Estes resultados embora discretos indicam a potencialidade 

antiangiogênica tumoral do etoricoxibe, corroborando resultados obtidos por outras pesquisas.  

 Em dezembro de 2004, o medicamento pegaptanibe (Macugen®) passou a ser o 

primeiro antiangiogênico aprovado pelo FDA norte-americano para uso em oftalmologia. O 

pegaptanibe é um aptâmero (do latim aptus [encaixar ou ajustar] e do grego meros [parte ou 

região]) que se liga e bloqueia a atividade do VEGF extracelular (especificamente a isoforma 

165). Trata-se portanto de uma terapia anti-VEGF (“vascular endotelial growth factor”) que 

foi recentemente avaliada no tratamento da DMRI neovascular por meio de vários ensaios 

clínicos multicêntricos. Devido á sua natureza antiangiogênica, em estudo de tumores 

humanos implantados, 10mg/kg de pegaptanib diariamente, foi capaz de inibir 74 % do 

rabdomiosarcoma A673, no 16º.dia de tratamento, em relação ao grupo controle. A regressão 

tumoral variou entre 76% no 6º.dia de tratamento a 76% nos dias 9 e 13 de tratamento, mas 

foi consistente através do período de estudo.(EYETECH STUDY GROUP, 2002).  

              Neste estudo, o pegaptanibe apresentou á fotomorfometria, resultados pouco 

significativos demonstrados pela contagem embora ao exame visual das fotos a diminuição da 

quantidade de vasos era bastante evidente comparando-se aquelas feitas nos demais grupos. A 

avaliação da densidade microvascular feita através da contagem do número de vasos 

peritumorais, demonstrou uma diminuição da quantidade de vasos nos tumores submetidos ao 

tratamento com pegaptanibe. 

 A hipertermia é quase sempre usada com outras formas de terapia do câncer tais como 

a radiação e a quimioterapia . (WUST et al., 2002)  

           Como também já foi citado acima, a hipertermia pode tornar algumas células 

cancerosas mais sensíveis á radiação, ou danificar outras células que são inacessíveis á 

radiação. A hipertermia pode também reforçar os efeitos de certas drogas antitumorais. O 

estudo da hipertermia em combinação com a radiação e a quimioterapia são estudados em 

humanos através de inúmeros ensaios clínicos. Estes estudos tem dirigido o seu foco no 

tratamento de alguns tipos de câncer, incluindo sarcoma ,melanoma e cânceres da cabeça e 

pescoço ,cérebro , pulmão, esôfago, mama, bexiga, reto, fígado, apêndice, colo uterino e 

folheto peritoneal. (FALK et al.,2001).   

            Alguns destes estudos mas não todos, tem demonstrado uma redução significativa do 

crescimento tumoral,  quando a hipertermia é aplicada em combinação com outros 

tratamentos. (DEWHRIST et al.2000) . O mesmo pode ser dito em relação ao aumento da 

sobrevida de pacientes que receberam os tratamentos (KAPP et al.2000).  

Associações com celecoxibe tem sido estudadas no tratamento do câncer de esôfago, renal e 
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pancreático incluindo associação com radioterapia e tanto a tolerância como a baixa 

toxicidade tem sido observados. (GASPARINI et.al, 2005) .  

                  Os resultados obtidos da fotomorfometria vascular neste trabalho mostraram 

também no que se refere á área de neovascularização, ao comprimento vascular total e ao 

número de vasos sanguíneos, que são capazes de fornecer uma noção efetiva da resposta 

angiogênica nos grupos: Etoricoxibe , Etoricoxibe+Hipertermia, Pegaptanibe e Pegaptanibe + 

Hipertermia mas que não demonstraram diferenças estatisticamente significativas  em relação 

aos grupos Controle e Hipertermia. Isto significa a pouca efetividade da associação da 

Hipertermia com o Etoricoxibe e o Pegaptanibe no que se refere á resposta angiogênica. Os 

resultados da histofotometria foram mais contundentes em relação á avaliação da resposta 

angiogênica aos tratamentos combinados com a hipertermia. Observa-se que a densidade 

microvascular verificada no grupo Hipertermia foi significantemente menor que a mensurada 

no grupos Controle, Etoricoxibe, Pegaptanibe e Etoricoxibe + Hipertermia. Somente a 

associação Pegaptanibe + Hipertermia demonstrou uma diminuição significativa da densidade 

microvascular em relação ao grupo Controle. 

 Mais intensa diminuição da densidade microvascular observou-se naqueles submetidos 

ao tratamento associado de pegaptanibe com hipertermia. Estas observações microscópicas 

foram corroboradas pela observação macroscópica do acompanhamento do aumento de 

volume tumoral, pois o aumento do volume tumoral mostrou-se bem menor do que o grupo 

controle, tanto com somente pegaptanibe, quanto com o pegaptanibe associado á hipertermia. 

No grupo de animais submetidos ao pegaptanibe, observou-se que durante o 

acompanhamento, ao redor do 11º.dia , ocorreu uma mortalidade súbita de grande quantidade 

de animais, o que inviabilizou uma observação mais prolongada. Em relatos publicados  

acerca de experimentos realizados com humanos, os autores afirmam que dentre 21 pacientes 

tratados com injeção intravítrea de pegaptanib, 3(três)  pacientes apresentaram sérias  

complicações não relacionadas ao medicamento. (GUYER et al.,2003).  

             Vale a pena salientar que todas as complicações relatadas como não relacionadas ao 

tratamento deveram-se a doenças cardiovasculares. Neste trabalho, o pegaptanibe foi 

ministrado por via intraperitonial o que poderia trazer complicações não relacionadas ao 

medicamento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS- 

 

                  O trabalho nasceu como fruto de uma motivação para participar embora de forma 

modesta mas de maneira a contribuir para a grande luta contra o câncer. A meta a ser 

alcançada pela pesquisa foi básicamente estudar a associação da hipertermia sómente, assim 

como associada a medicamentos antiangiogênicos. Mais ainda, a hipertermia foi aplicada 

através de aparelho de ultrassom muito utilizado em sessões de fisioterapia, de baixo custo e 

fácil manejo. Para as sessões de fisioterapia o ultrassom é aplicado de maneira pulsada para 

que os efeitos possam ser suportados. O ultrassom utilizado foi de maneira contínua e com 

intensidade suficiente para atingir de maneira eficaz a tela subcutânea, local de implantação 

do tumor experimental .  

             Os animais de experimentação escolhidos foram os ratos brancos com uma média de 

peso em torno de 200g distribuídos em grupos de 10 animais. O primeiro grupo foi o 

Controle, em que foi construída uma curva de sobrevida de 10 animais que foram submetidos 

a um implante de células de tumor de Walker na tela subcutânea do dorso e controlados com 

medidas do tamanho tumoral observados até o óbito. O segundo grupo foi o da observação da 

aplicação da hipertermia sobre o tumor implantado no dorso dos animais, sendo que a 

hipertermia foi aplicada durante 5(cinco)minutos a nível de 45oC seguindo a orientação de 

trabalhos já realizados existentes na literatura. Para a aplicação, o animal era anestesiado com 

hidrato de cloral que tornou possível a aplicação da hipertermia localizada.  

            A seguir os animais eram acompanhados diariamente e observados por um período de 

30 (trinta) dias, sob medidas do tamanho tumoral. A observação mostrava que os tumores 

apresentavam uma taxa de crescimento menor, e que alguns até mesmo paravam o 

crescimento. Uma das observações feitas foi a de que o tumor aparentemente estacionava o 

crescimento mas, acidentalmente alguns deles mostraram que o interior do tumor estava 

vazio, como se a massa tumoral tivesse sofrido diminuição do seu crescimento e o mesmo não 

acontecesse com a superfície cutânea do tumor, o que trouxe algumas dificuldades de registro 

do tempo exato em que teve inicio esta “regressão”, pois externamente o tumor era 

visualizado como se existisse naquele ponto uma massa tumoral que demonstrava ser oca 

quando a superfície era removida, de maneira semelhante a uma cápsula.  

            Mas, o mais importante disto tudo é que a mais simples observação mostrava a 

eficácia da temperatura na diminuição do crescimento tumoral. Outros grupos foram também 

observados como os que foram submetidos a tratamento com substâncias antiangiogênicas 

tais como o etoricoxibe e o pegaptanibe sómente e associadas á hipertermia, perfazendo um 
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total de 6 (seis) grupos. Além da observação do crescimento tumoral, foi realizada uma 

avaliação fotográfica e histológica do desenvolvimento da densidade microvascular em cada 

grupo. Neste caso, os animais eram sacrificados, um retalho de pele com tela subcutâneo 

contendo toda a massa tumoral era confeccionado e fotografado com aumento de 16 vezes e 

após isto era colhida uma fatia transversal no centro do retalho maior, colocado em formol 

neutro e encaminhado para o Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará onde era preparado com a técnica  tricrômica de Masson. As 

fotografias foram submetidas á fotomorfometria utilizando um aplicativo de informática. A 

contagem dos vasos nas lâminas microscópicas foi realizada visualmente, utilizando um 

retículo aplicado á ocular do microscópio.  

            Os resultados foram então comparados e mostraram que realmente a hipertermia é 

eficaz na diminuição da densidade microvascular em maior escala do que nos casos em que 

houve associação da hipertermia com os antiangiogênicos. Um dos antiangiogênicos 

presumivelmente causou uma mortalidade elevada dos animais logo após a sua aplicação, o 

que não pode ser comprovado mas, constatado em outros resultados obtidos em que no 

fenômeno foi observado. O resultado da aplicação de calor através do aparelho de ultrassom, 

mostrou-se bastante viável e eficaz, de acordo com os resultados encontrados e a aplicação da 

hipertermia através deste equipamento facilita a aplicação de calor que pode ser controlada 

facilmente no que concerne ao valor desejado. A hipertermia sómente mostrou mais eficácia 

do que a sua associação com os antiangiogênicos submetidos ao teste. O pegaptanibe mostrou 

muito mais eficácia no controle do crescimento tumoral do que o etoricoxibe, segundo os 

resultados obtidos. Enfim, o desenvolvimento do trabalho ocorreu dentro das 

expectativas,trazendo resultados que poderão ser mais explorados em trabalhos posteriores.  

 

                               _______________________________________   
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 6. CONCLUSÃO 

 
1. O Modelo de Hipertermia  por Ultrassom .  

O modelo de hipertermia aplicada no dorso de ratos Wistar com implante de Tumor de 

Walker 256 através do ultrassom, demonstrou ser ágil, eficaz e pode ser  fácilmente utilizada 

em outros experimentos da mesma natureza. 

 

2. O tratamento com hipertermia 

Com relação ao tumor de Walker 256 implantado no dorso de ratos Wistar, conclui-se que: 

o tratamento com hipertermia, em dose única de 45º C  com duração de 5 minutos, 

demonstrou eficácia antitumoral e antiangiogênica, tanto isolada como em associação a outros 

agentes antiangiogênicos.  

 

3. O tratamento com etoricoxibe (Arcoxia®) 

Com relação ao tumor de Walker 256 implantado no dorso de ratos Wistar, conclui-se que: 

o tratamento com etoricoxibe isolado ou associado á hipertermia demonstrou eficácia 

antitumoral e antiangiogênica.. 

 

4. O tratamento com pegaptanibe sódico (Macugen®) 

Com relação ao tumor de Walker 256 implantado no dorso de ratos Wistar, conclui-se que: 

o tratamento com pegaptanibe sódico isolado e associado á hipertermia demonstrou eficácia 

antitumoral e antiangiogênica. 

 

 

                          ___________________________________________  
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APENDICE 
 
APENDICE A-Tabelas de dados colhidos durante o acoompanhamento diário do 

crescimento do tumor de Walker implantado na tela subcutânea do dorso de .ratos 

Wstar. 

TABELA 1-Grupo Contrôle 

14/4/2008 15/4/2008 16/4/2008 17/4/2008 18/4/2008 19/4/2008 
1- 0,9x0,9cm 1- 1,3x1,1cm 1- 1,6x1,3cm 1- 1,9x1,5cm 1- 2,1x1,8cm 1- 2,4x2,1cm 
2- 0,5x0,5cm 2- 0,9x0,9cm 2- 1,2x1,2cm 2- 1,6x1,6cm 2- 1,9x1,8cm 2- 2,3x2,0cm 
3- 0,8x0,5cm 3- 0,8x0,7cm 3- 1,0x1,0cm 3- 1,1x1,1cm 3- 1,4x1,3cm 3- 1,8x1,6cm 
4- 1,0x0,6cm 4- 1,2x0,8cm 4- 1,4x1,0cm 4- 1,6x1,2cm 4- 2,0x1,5cm 4- 2,3x1,9cm 
5- 1,2x0,5cm 5- 1,5x0,8cm 5- 1,8x1,1cm 5- 2,0x1,5cm 5- 2,3x1,7cm 5- 2,7x1,9cm 
6- 1,0x0,6cm 6- 1,3x0,9cm 6- 1,7x1,2cm 6- 2,0x1,5cm 6- 2,3x1,8cm 6- 2,7x2,1cm 
7- 0,8x0,6cm 7- 1,0x0,8cm 7- 1,0x0,9cm 7- 1,1x1,0cm 7- 1,3x1,1cm 7-1,5x1,2cm 
8- 1,1x0,7cm 8- 1,3x1,0cm 8- 1,6x1,2cm 8- 1,8x1,5cm 8- 2,1x1,8cm 8- 2,3x2,1cm 
9- 0,9x0,6cm 9- 1,1x0,8cm 9- 1,4x1,0cm 9- 1,6x1,1cm 9- 1,9x1,3cm 9- 2,1x1,6cm 
10- 0,5x0,5cm 10-0,9x0,7cm 10- 1,3x1,0cm 10- 1,7x1,3cm 10- 2,0x1,6cm 10- 2,3x1,9cm 
20/4/2008 21/4/2008 22/4/2008 23/4/2008 24/4/2008 25/4/2008 
1- 2,8x2,5cm 1- 3,0x2,8cm 1- 3,2x3,0cm 1- 3,4x3,2cm 1- 3,6x3,4cm 1- 3,8x3,8cm 
2-2,6x2,2cm 2- 2,8x2,5cm 2- 3,1x2,7cm 2- 3,3x2,9cm 2- 3,6x3,1cm 2- 3,9x3,5cm 
3-2,0x1,8cm 3-2,3x2,0cm 3- 2,6x2,3cm 3- 2,9x2,5cm 3- 3,2x2,7cm 3- 3,5x3,0cm 
4- 2,5x2,1cm 4-2,8x2,5cm 4- 3,2x2,8cm 4-  3,5x3,0cm 4- 3,8x3,3cm 4- 4,0x3,5cm 
5- 3,0x2,1cm 5-3,4x2,4cm 5-3,8x2,6cm 5-  4,1x2,8cm 5- 4,4x3,0cm 5- 4,5x3,5cm 
6- 3,0x2,3cm 6-3,3x2,6cm 6- 3,6x2,8cm 6- 4,0x3,1cm 6- 4,3x3,4cm 6- 4,6x3,6cm 
7- 1,7x1,4cm 7- 1,8x1,5cm 7-2,0x1,6cm 7- 2,2x1,8cm 7- 2,4x1,9cm 7- 2,4x1,9cm 
8- 2,6x2,3cm 8- 3,0x2,6cm 8- 3,3x2,8cm 8- 3,6x3,0cm 8- 3,9x3,2cm 8- 4,4x3,3cm 
9- 2,5x1,8cm 9- 2,8x2,1cm 9- 3,1x2,3cm 9- 3,4x2,6cm 9- 3,7x2,8cm 9- 4,0x2,9cm 
10- 2,7x2,3cm 10-3,0x2,6cm 10-3,3x2,9cm 10- 3,6x3,2cm 10- 3,8x3,5cm 10-4,0x3,9cm 

28/4/2008 1/5/2008 4/5/2008 7/5/2008 10/5/2008 

1- 4,7x4,4cm 1- 4,8x4,4cm 1- 4,8x4,3cm 1- 4,8x4,2cm 1- 4,8x4,2cm  

2-4,6x3,9cm 2-5,3x4,0cm 2- 6,9x4,0cm 2- 8,4x4,0cm 2- +   

3- 4,8x3,9cm 3- 5,4x3,9cm 3- 6,5x4,0cm 3- 7,4x4,1cm 3- +  

4- 5,4x4,2cm 4- + 4- + 4- +  4- +  

5- 5,2x3,0cm 5- 4,8x3,0cm 5- 4,3x2,5cm 5- 3,5x1,8cm 5- 3,1x1,5cm  

6- 5,0x3,1cm 6- 5,4x3,3cm 6- 5,9x3,9cm 6- + 6- +  

7- 2,5x1,9cm 7- 1,7x1,7cm 7- 1,5x1,2cm 7- 1,2x0,9cm 7-  1,0x0,7cm  

8- 5,5x4,1cm 8- 5,9x4,1cm 8- + 8- + 8- +  

9- 5,0x3,4cm 9- 5,3x3,4cm 9- 5,7x2,9cm 9- 5,7x2,9cm 9- 5,6x2,7cm  

10- 5,0x4,4cm 10- + 10- + 10- + 10- +  
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TABELA 2-Grupo Tumor submetido á hipertermia por US 
Experimento (TH) Tumor + Hipertermia Início: segunda-feira 15/06/07 

 
Obs: Os Animais começaram a ser medidos a partir do 3º dia após a aplicação do US. 
 
          Quarta-feira 20/06 Quinta-feira 21/06 Sexta-feira 22/06 Sábado 23/06 
1 2,4 / 1,5 cm  2,5 / 1,7 cm 2,6 / 2,0 cm  2,7 / 2,1 cm  
2 2,7 / 1,6 cm 2,9 / 1,5 cm 2,7 / 1,7 cm 2,9 / 1,9 cm 
3 2,7 / 1,4 cm 2,8 / 1,3 cm 2,9 / 1,6 cm 3,0 / 1,8 cm 
4 0,6 / 0,4 cm 0,7 / 0,5 cm 0,7 / 0,7 cm  0,7 / 0,6 cm 
5 3,1 / 1,8 c, 2,7 / 1,2 cm 2,8 / 1,5  cm 2,9 / 1,7 cm 
6 2,7 / 1,5 cm 2,8 / 1,8 cm  3,0 / 2,0 cm  3,1 / 2,2 cm 
7 2,4/ 1,8 cm 2,2 / 1,6 cm 2,2 / 1,7 cm 1,8 / 1,6 cm 
8 2,2 / 1,8 cm 2,1 / 1,6 cm 2,2 / 1,4 cm 2,2 / 1,3 cm 
9 3,1 / 1,9 cm 3,3 /  1,8 cm 3,0 / 1,9 cm 3,1 / 1,7 cm 
10 + + + + 
          Domingo 24/06 Seg.feira25/06 Terça-feira 26/06 Quarta-feira 27/06 
1 3,0 / 2,5 cm 3,3 / 2,3 cm  3,1 / 2,3 cm 3,3 / 2,5 cm 
2 3,1 / 2,0 cm  3,0 / 2,0 cm 3,2 / 2,2 cm 3,2/ 1,8 cm 
3 3,2 / 2,1 cm 3,2  / 2,2m 3,3 / 2,5 cm 3,4 / 2,2 cm 
4 0,8 / 1,0 cm  0,6 / 0,9 cm  0,7 / 0,8 cm   0,8 / 1,0 cm  
5 3,2 / 2,0 cm 3,2 / 2,1 cm 3,3 / 2,5 cm  3,5 / 2,4 cm 
6 3,3 / 2,5 cm  3,3 / 2,7 cm 3,4 / 2,5 cm  3,3 / 2,6 cm  
7 2,5 / 1,8 cm 2,7 / 2,0 cm 2,7 / 2,2 cm 2,5 / 2,1 cm 
8 2,6 / 1,5 cm 2,4 / 1,5 cm 2,3 / 1,3 cm 2,2 / 1,5 cm 
9 3,4 / 1,8 cm  2,8 / 1,6 cm 3,1/ 1,8 cm 3,2 / 1,5 cm 
10 + + + + 
          quinta-feira 28/06 sexta-feira 29/06 sábado 30/06 domingo 01/07 
1 3,5 / 2,7 cm 3,7 / 2,7 cm 3,9 / 2,9 cm 4,1 / 3,2 cm 
2 3,3/ 1,9 cm 3,4/ 2,1 cm 3,6/ 2,4 cm 3,9/ 2,6 cm 
3 3,6 / 2,5 cm 3,8 / 2,7 cm 3,9 / 2,9 cm 4,1 / 3,2 cm 
4 0,9 / 1,3 cm  1,3 / 1,4 cm  1,5 / 1,6 cm  1,7 / 1,8 cm  
5 3,7 / 2,6 cm 3,8 / 2,6 cm 4,0 / 2,8 cm 4,3 / 2,9 cm 
6 3,5 / 2,7 cm  3,5 / 2,9 cm  3,8 / 3,0 cm  4,1 / 3,2 cm  
7 2,7 / 2,4 cm 2,8 / 2,5 cm 3,0 / 2,7 cm 3,3 / 2,9 cm 
8 2,5 / 1,6 cm 2,8 / 1,8 cm 3,2 / 2,0 cm 3,3 / 2,4 cm 
9 3,3 / 1,7 cm 3,5 / 1,5 cm 3,8 / 1,7 cm 3,9 / 1,9 cm 
10 + + + + 
          Seg.feira 02/07 terça-feira 03/07 quarta-feira 04/07 quinta-feira 05/07 
1 4,3 / 3,4 cm 3,8 / 2, cm 3,4 / 2,1 cm 3,3 / 1,8 cm 
2 4,1/ 2,8 cm 4,5/ 3,4 cm 4,8 / 3,7 cm 4,9 / 3,8 cm 
3 4,3 / 3,4 cm 4,2 / 3,9 cm 4,0 / 3,1 cm 3,8 / 3,0 cm 
4 1,9 / 1,9 cm  1,7 / 1,5 cm  1,1 / 0,4 cm 1,0 / 0,4 cm 
5 4,5 / 3,0 cm 4,1 / 3,0 cm 3,1 / 2,4 cm 3,1 / 2,2 cm 
6 4,3 / 3,5 cm  3,5 / 3,0 cm  2,7 / 1,6 cm 2,5 / 1,5 cm 
7 3,6 / 3,1 cm 4,1 / 3,7 cm 4,3 / 3,6 cm 4,0 / 3,8 cm 
8 3,5 / 2,6 cm 4,2 / 2,0 cm 4,7 / 3,7 cm 4,5 / 3,6 cm 
9 4,1 / 2,1 cm 4,6 / 4,7 cm 5,7 / 4,9 cm 5,6 / 4,8 cm 
10 + + + + 
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          sexta-feira 06/07 sábado 07/07 domingo 08/07 Seg.-feira 09/07 
1 3,0 / 1,6 cm 2,9 / 1,6 cm 2,9 / 1,4 cm 2,7 / 1,4 cm  
2 5,0 / 3,9 cm 4,9 / 3,9 cm + + 
3 4,0 / 3,3 cm 3,9 / 3,3 cm 4,0 / 3,3 cm 4,1 / 3,2 cm 
4 1,0 / 0,4 cm 1,0 / 0,4 cm 0,6 / 0,2 cm 0,5 / 0,2 cm 
5 3,7 / 2,9 cm 3,7 / 2,9 cm 4,3 / 3,3 cm 4,5 / 3,3 cm 
6 2,4 / 1,5 cm 2,4 / 1,5 cm 2,3 / 1,6 cm 2,0 / 1,5 cm 
7 5,0 / 3,5 cm 5,0 / 3,5 cm 4, 8 / 3,7 cm 5,0 / 3,5 cm 
8 5,4 / 4,4 cm 5,4 / 4,4 cm 5,4 / 4,2 cm 5,8 / 4,3 cm 
9 + + + + 
10 + + + + 
          terça-feira 10/07 quarta-feira 11/07 quinta-feira 12/07 sexta-feira 13/07 
1 2,5 / 1,3 cm  2,3 / 1,5 cm  2,2 / 1,4 cm  2,2 / 1,2 cm 
2 + + + + 
3 4,0 / 3,0 cm 4,1 / 2,8 cm 4,2 / 2,8 cm 4,3 / 2,7 cm 
4 0,4 / 0,2 cm 0,4 / 0,2 cm 0,4 / 0,2 cm Sem tumor 
5 5,2 / 3,2 cm 4,9 / 3,4 cm 5,1 / 3,7 cm 5,1 / 4,0 cm 
6 1,9 / 1,4 cm 1,8 / 1,6 cm 1,8 / 1,6 cm 2,1 / 1,4 cm 
7 4,9 / 3,3 cm 4,6 / 3,1 cm 4,6 / 3,3 cm 5,0 / 3,0 cm  
8 5,5 / 4,2 cm 5,9/ 4,2 cm 6,3 / 4,5 cm 6,7 / 4,7 cm  
9 + + + + 
10 + + + + 
          Sábado 14/07 domingo 15/07 segunda-feira 16/07 terça-feira 17/07 
1 2,1 / 1,0 cm 2,0 / 0,8 cm 1,9 / 0,7 cm 1,7 / 0,6 cm 
2 + + + + 
3 4,2 / 2,5 cm 4,2 / 2,5 cm 3,9 / 2,4 cm 3,7 / 2,3 cm 
4 Sem tumor Sem tumor Sem tumor Sem tumor 
5 5,5 / 4,2 cm 5,7 / 4,5 cm 5,9 / 4,8 cm  5,7 / 4,5 cm  
6 2,0 / 1,3 cm 2,2 / 1,5 cm 2,0 / 1,3 cm 1,8 / 1,5 cm 
7 4,9 / 2,9 cm  5,1 / 3,1 cm  5,5 / 3,5 cm  5,4 / 3,3 cm  
8 6,9 / 4,6 cm  6,9 / 4,9 cm  + + 
9 + + + + 
10 + +   
          quarta-feira 18/07 quinta-feira 19/07 sexta-feira 20/07 Sábado 21/07 
1 1,5 / 0,5 cm 1,4 / 0,4 cm 1,2 / 0,3 cm 1,1 / 0,3 cm 
2 + + + + 
3 3,4 / 2,0 cm 3,3 / 1,8 cm 3,1 / 1,7 cm 3,0 / 1,3 cm 
4 Sem tumor Sem tumor Sem tumor Sem tumor 
5 5,8 / 4,9 cm  + + + 
6 1,6 / 1,4 cm 1,4 / 1,3 cm 1,3 / 1,1 cm 1,1 / 1,0 cm 
7 5,1 / 3,0 cm  5,0 / 2,8 cm  4,8 / 2,6 cm  4,5 / 2,4 cm  
8 + + + + 
9 + + + + 
10     
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          domingo 22/07 Seg.feira23/07 terça-feira  24/07 quarta-feira 25/07 
1 1,0 / 0,3 cm 0,9 / 0,2 cm 0,8 / 0,2 cm 0,6 / 0,2 cm 
2 + + + + 
3 2,7 / 1,0 cm 2,4 / 0,9 cm 2,0 / 0,6 cm 1,8 / 0,4 cm 
4 Sem tumor Sem tumor Sem tumor Sem tumor 
5 + + + + 
6 1,0 / 1,0 cm 0,8 /0,7 cm 0,7 / 0,6 cm 0,6 / 0,4 cm 
7 4,1 / 2,0 cm  3,8 / 1,5 cm  3,6 / 1,4 cm  3,4 / 1,2 cm  
8 + + + + 
9 + + + + 
10 + + + + 
     
          quinta-feira 26/07 sexta-feira 27/07 Sábado  29/07 domingo 30/07 
1 0,5 / 0,2 cm 0,6 / 0,2 cm 0,5 / 0,2 cm 0,4 / 0,2 cm 
2 + + + + 
3 1,7 / 0,4 cm 1,5 / 0,4 cm 1,3 / 0,3 cm 1,0 / 0,3 cm 
4 Sem tumor Sem tumor Sem tumor Sem tumor 
5 + + + + 
6 0,5 / 0,4 cm 0,3 / 0,2 cm 0,3 / 0,1 cm 0,2 / 0,1 cm 
7 3,0 / 0,9 cm  2,4 / 0,9 cm  1,9 / 0,5 cm  1,5 / 0,5 cm  
8 + + + + 
9 + + + + 
10 + + + + 
     
          Seg.feira 31/07 terça-feira 01/08 quarta-feira 02/08 quinta-feira 03/08 
1 0,3 / 0,2 cm 0.7 / 0.7 cm 0.6 / 0.7 cm 0.6 / 0.6 cm  
2 + + + + 
3 0,8 / 0,3 cm 1.7 / 1.0 cm 1.7 / 1.0 cm 1.7 / 0.9 cm  
4 Sem tumor sem tumor sem tumor Sem tumor 
5 + + + + 
6 0,3 / 0,2 cm 0.5 / 0.2 cm   0.3 / 0.2 cm   Sem tumor 
7 1,0 / 0,5 cm  Sem tumor Sem tumor Sem tumor 
8 + + + + 
9 + + + + 
10  + + + 
     
          sexta-feira 04/08 Sábado  05/08 Domingo 06/08 Seg. feira 07/08 
1 0.6 / 0.6 cm 0.6 / 0.6 cm 0.5 / 0.5 cm 0.5 / 0.5 cm 
2 + + + + 
3 1.5 / 0.7 cm 1.4 / 0.7 cm 1.6 / 0.5  cm 1.3 / 0.5 cm 
4 Sem tumor Sem tumor  Sem tumor Sem tumor 
5 + + + + 
6 Sem tumor Sem tumor Sem tumor Sem tumor 
7 Sem tumor Sem tumor Sem tumo Sem tumor 
8 + + + + 
9 + + + + 
10 + + + + 
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TABELA 3-Grupo tumor submetido a tratamento com etoricoxibe sómente 
6/5/2008 7/5/2008 8/5/2008 9/5/2008 10/5/2008 11/5/2008 

1- 1,3x1,0cm 1- 1,7x1,4cm 1- 2,2x1,6cm 1- 2,4x2,0cm 1- 2,7x2,3cm 1- 3,0x2,6cm 
2- 1,5x1,5cm 2- 2,0x1,4cm 2- 2,4x1,6cm 2- 2,7x2,0cm 2- 3,1x2,3cm 2- 3,5x2,6cm 
3- 1,7x1,5cm 3- 2,0x1,6cm 3- 2,0x1,8cm 3- 2,3x2,2cm 3- 2,8x2,4cm 3- 3,1x2,5cm 
4- 1,4x1,3cm 4- 1,9x1,4cm 4- 2,0x1,5cm 4- 2,5x1,8cm 4- 2,8x2,2cm 4- 3,2x2,8cm 
5- 1,7x1,5cm 5- 2,0x1,7cm 5- 2,1x1,9cm 5- 2,4x2,2cm 5- 2,7x2,5cm 5- 2,9x2,9cm 
6- 1,8x1,5cm 6- 2,1x1,6cm 6- 2,4x1,8cm 6- 2,7x2,2cm 6- 3,1x2,5cm 6- 3,5x2,8cm 
7- 1,0x0,8cm 7- 1,5x1,2cm 7- 2,0x1,5cm 7- 2,4x1,9cm 7- 2,7x2,2cm 7- 3,0x2,5cm 
8- 1,6x1,5cm 8- 1,8x1,6cm 8- 2,3x2,0cm 8- 2,8x2,4cm 8- 3,0x2,6cm 8- 3,4x2,8cm 
9- 1,8x0,6cm 9- 1,2x1,1cm 9- 1,6x1,4cm 9- 2,0x1,8cm 9- 2,5x2,0cm 9- 2,9x2,3cm 
10- 1,7x1,1cm 10- 1,8x1,5cm 10- 2,2x1,9cm 10- 2,5x2,1cm 10- 2,7x2,4cm 10- 3,0x2,8cm 
12/5/2008 13/5/2008 14/5/2008 15/5/2008 16/5/2008 19/5/2008 
1- 3,3/2,9cm 1- 3,4x2,9cm 1- 3,5x2,9cm 1- 3,4x2,8cm 1- 3,3x2,8cm 1- 3,2x2,7cm 
2- 3,8x3,0cm 2- 4,0x3,1cm 2- 4,1c3,2cm 2- 4,0x3,1cm 2- 4,0x3,0cm 2- 3,7x2,6cm 
3- 3,5x2,8cm 3- 3,7x3,0cm 3- 3,9x3,3cm 3- 4,2x3,5cm 3- 4,5x3,7cm 3- 4,9x4,0cm 
4- 3,6x3,1cm 4- 3,8x3,2cm 4- 4,0x3,2cm 4- 4,1x3,4cm 4- 4,2x3,5cm 4- + 
5- 3,1x3,0cm 5- 3,4x3,3cm 5- 3,7x3,5cm 5-  4,0x3,5cm 5- 4,3x3,6cm 5- 4,5x3,7cm 
6- 3,8x3,0cm 6- 4,1x3,1cm 6- 4,3x3,1cm 6- 4,4x3,0cm 6- 4,4x3,0cm 6- 4,0x2,8cm 
7- 3,2x2,8cm 7- 3,3x3,0cm 7- 3,5x3,1cm 7- 3,9x3,3cm 7- 4,3x3,0cm 7- 4,9x4,0cm 
8- 3,6x3,1cm 8- 3,8x3,3cm 8- 4,0x3,4cm 8- 4,2x3,4cm 8- 4,2x3,5cm 8- 3,9x3,3cm 
9- 3,2x2,5cm 9- 3,4x2,7cm 9- 3,5x2,9cm 9- 3,9x3,2cm 9- 4,2x3,5cm 9- 4,9x4,3cm 
10- 3,3x3,0cm 10- 3,6x3,2cm 10- 3,9x3,3cm 10- 4,5x3,6cm 10- 4,8x3,9cm 10- 5,3x4,2cm 

22/5/2008 25/5/2008 28/5/2008 31/5/2008  

1- 3,2x2,2cm 1- 3,4x2,5cm 1- 1,7x1,3cm 1- 1,4x1,1cm  

2- 3,0x2,2cm 2- 3,2x2,4cm 2- 1,9x1,1cm 2- 1,7x1,0cm  

3- 5,0x3,9cm 3- 5,1x3,9cm 3- 5,1x3,2cm 3- 6,5x3,0cm  

4- + 4- + 4- + 4- +  

5- 4,6x3,5cm 5- 4,7x3,7cm 5- 3,8x2,1cm 5- 3,5x1,8cm  

6- 4,4x2,2cm 6- 4,5x2,4cm 6- 2,9x1,3cm 6- 2,8x1,1cm  

7- + 7- + 7- + 7- +  

8- 4,3x2,6cm 8- 4,4x2,8cm 8- 2,9x1,5cm 8- 2,5x1,7cm  

9- 5,9x4,5cm 9- 5,9x4,5cm 9- 6,5x4,5cm 9- 7,0x4,8cm  

10- + 10- + 10- + 10- +  
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TABELA 4-Grupo submetido a tratamento com etoricoxibe + hipertermia 
20/5/2008 21/05/08/ 22/5/2008 23/5/2008 24/5/2008 25/5/2008

1- 2,5x2,0cm 1- 3,0x2,0cm 1- 2,9x2,0cm 1- 3,0x2,2cm 1- 3,0x2,0cm 1- 3,1x2,2cm 
2- 1,2x1,0cm 2- 2,5x1,4cm 2- 2,2x1,7cm 2- 2,4x1,5cm 2- 2,0x1,1cm 2- 2,3x1,2cm 
3- 2,8x1,8cm 3- 2,7x1,7cm 3- + 3- + 3- + 3- + 
4- 3,3x2,2cm 4- 3,3x2,5cm 4- 3,4x2,8cm 4- 3,3x2,6cm 4- 3,3x3,1cm 4- 3,4x3,2cm 
5- 3,5x2,6cm 5- 4,1x2,6cm 5- + 5- + 5- + 5- + 
6- 3,0x1,8cm 6- 3,1x1,8cm 6- 2,6x1,7cm 6- 2,7x1,6cm 6- 2,7x1,8cm 6- 2,8x1,9cm 
7- 1,5x1,0cm 7- 2,0x1,2cm 7- + 7- + 7- +  7- + 
8- + 8- + 8- + 8- +  8- + 8- + 
9- 2,5x1,3cm 9- 2,9x1,6cm 9- 2,8x1,5cm 9- 3,5x1,6cm 9- 3,2x1,7cm 9- 3,1x1,9cm 
10- 1,5x0,9cm 10- 2,2x1,5cm 10- 2,2x1,5cm 10- 1,8x1,5cm 10- 1,9x1,5cm 10- 2,0x1,7cm 
26/5/2008 27/5/2008 28/5/2008 29/5/2008 30/5/2008 2/6/2008 
1- 2,9x2,1cm 1- 2,9x2,0cm 1- 2,8x12,0cm 1- 2,8x1,8cm 1- 2,3x1,9cm 1- 2,1x1,4cm 
2- 2,2x1,3cm 2- 2,2x1,5cm 2- 2,2x1,7cm 2- 2,2x1,8cm 2- 2,5x2,0cm 2- 3,0x2,3cm 
3- + 3- + 3- + 3- + 3- + 3- + 
4- 3,7x3,3cm 4- 4,0x3,4cm 4- 4,1x3,5cm 4- 4,5x3,8cm 4- 5,2x4,2cm 4- 5,9x4,6cm 
5- + 5- + 5- + 5- + 5- + 5- + 
6- 2,5x1,9cm 6- 2,7x1,6cm 6- 2,6x1,5cm 6- 2,2x1,5cm 6- 2,4x1,9cm 6- 2,6x1,6cm 
7- + 7- + 7- + 7- + 7- +  7- + 
8- + 8- + 8- + 8- + 8- + 8- + 
9- 3,5x2,0cm 9- 3,7x2,3cm 9- 3,7x2,5cm  9- 4,3x3,1cm 9- 4,3x3,3cm 9- + 
10- 2,8x2,2cm 10- 3,4x2,9cm 10- 3,8x2,0cm 10- 4,5x3,3cm 10- + 10- + 

5/6/2008 8/6/2008 11/6/2008 14/6/2008 

1- 1,6x1,1cm 1- 1,4x0,7cm 1- 1,4x0,7cm 1- 1,4x0,7cm  

2- 3,2x2,4cm 2- 3,0x1,9cm 2- 2,3x1,9cm 2- 2,2x1,5cm  

3- + 3- + 3- + 3- +  

4- 7,0x4,9cm 4- + 4- + 4- +  

5- + 5- + 5- + 5- +  

6- 2,8x2,3cm 6- 2,7x1,9cm 6- 2,7x1,7cm 6- 2,2x1,4cm  

7- + 7- + 7- + 7- +  

8- + 8- + 8- + 8- +  

9- + 9- + 9- + 9- +  

10- + 10- + 10- + 10- +  
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TABELA 5- Grupo submetido a tratamento com pegaptanibe sómente. 
 
 

          quarta-feira 19/09 quinta-feira 13/09 sexta-feira  14/09 Sábado 15/09 
1 0,8 / 1,1 cm 1,1 / 1,5 cm 1,7 / 1,9 cm 1, 9 / 2,1 cm 
2 0,9 / 0,7 cm 1,0/ 1,0, cm  1,1 / 1,2 cm 1,3 / 1,5 cm 
3 0,8 / 0,5 cm 0,9 / 0,6 cm 0,9 / 0,8 cm 1,1 / 1,2 cm 
4 0,7 /1,3  cm 1,0 / 1,2 cm 1,2 / 1,4 cm 1,6 / 1,8 cm  
5 1,2 / 1,2 cm 1,4 / 1,3 cm 1,7 / 1,9 cm  1,8 /2,1 cm 
6 1,2 / 1,0 cm 1,4 / 1,3 cm 1,5 / 1,6 cm 1,8 /1,7 cm 
7 1,3 / 1,2 cm 1,5 / 1,2 cm 1,6 / 1,5 cm 1,9 / 2,7 cm 
8 1,2 / 1,2 cm 1,5 / 1,8 cm 1,5 / 2,0 cm 1,7 / 2,2 cm 
9 0,8 / 1,3 cm 1,3 /1,5cm 1,3 / 1,8 cm 1,5 / 1,8cm 
10 0,9 /0,9 cm 1,2/ 1,0 cm 1,2 / 1,3 cm 1,3 / 1,8 cm 
     

 
          domingo 16/09 Segunda-feira 17/09 Terça-feira 18/09 quarta-feira  
1 2,1 / 1,9 cm 2,3 / 1,8 cm 2,5 / 2,1 cm 2,4 / 2,1 cm 
2 1,5 / 1,7 cm 1,7 / 1,9 cm 1,7 / 2,0 cm 1,8 / 2,1 cm 
3 1,6 / 1,8 cm  1,9 / 1,8 cm  1,9 / 2,0 cm  1,9 / 2,1 cm  
4 2,6/ 2,2 cm 2,8 / 2,2 cm  2,8 / 2,3 cm 2,9 / 2,4 cm  
5 2,1 /2,0 cm 2,3 /2,1 cm 2,5 /2,2 cm 2,7 /2,5cm 
6 2,6/ 2,2 cm 2,8 / 2,2 cm  2,8 / 2,3 cm 2,9 / 2,4 cm  
7 2,0 / 2,3 cm 2,3 / 2,4 cm 2,5 / 2,6 cm  2,7 / 2,7 cm 
8 2,0 / 2,1 cm 2,3 / 2,2 cm 2,5 / 2,2 cm 2,6/ 2,4 cm 
9 1,6 / 1,8 cm  1,8 /2,1 cm 1,9 / 2,7 cm 2,3 / 2,4 cm 
10 1,6 / 1,8 cm  1,8 /2,1 cm 2,0 / 2,1 cm 2,5 / 2,1 cm 

 
          quinta-feira 20/09 sexta-feira 21/09 sábado 22/09 Domingo 23/09 
1 2,6/ 2,2 cm 2,8 / 2,2 cm  2,8 / 2,3 cm 2,9 / 2,4 cm  
2 1,9/ 2,2 cm 2,0 / 2,3 cm 2,3 / 2,4 cm 2,5 / 2,6 cm  
3 +    
4 +    
5 +    
6 3,5 / 3,6 cm 3,7/ 3,8 cm 3,8 / 3,9 cm 4,0 / 3,9 cm 
7 +    
8 +    
9 +    
10 +    
     

 
 

          Segunda-feira 24/09 terça-feira 25/09 quarta-feira 26/09 quinta-feira 27/09 
1 3,0 / 2,6 cm  3,3 / 2,8 cm 3,5 / 3,0 cm 3,7 / 3,0 cm 
2 2,7 / 2,6 cm 3,1 / 2,8 cm 3,3 / 2,9 cm 3,3 / 3,1 cm 
3 + + + + 
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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          sexta-feira 28/09 sábado 29/09 domingo 30/09 segunda-feira 01/10
1 3,1 / 3,0 cm 3,1 / 3,0 cm 3,1 / 3,4 cm 3,2 / 3,3 cm  
2 3,4 / 3,1 cm 3,5 / 3,2 cm 3,7 / 3,3 cm 3,8 / 3,4 cm 
3 + + + + 
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
     

 
          terça-feira 02/10 quarta-feira 03/10 quinta-feira 04/10 sexta-feira 05/10 
1 3,5 / 3,5 cm 3,7  /3,8  cm 3,8 / 4,0 cm 3,8 / 4,1 cm 
2 + + + + 
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
     
 
          Sábado 06/10 domingo 07/10 segunda-feira 08/10 terça-feira 09/10 
1 4,1 / 4,1 cm 4,3 / 4,4 cm 4,4 / 4,5 cm 4,6 / 4,7 cm 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8 + + + + 
9 + + + + 
10 + + + + 
     
 
 
 
 
                      ________________________________________  
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TABELA 6-Grupo submetido a tratamento com pegaptanibe + hipertermia 

 
          quarta-feira 31/10 quinta-feira 01/11 sexta-feira 02/11 Sábado 03/11 
1 0,8 / 09/ cm 1,1 / 1,2 cm 1,3 / 1,5 cm 1,5 / 1,6 cm 
2 1,1 / 0,9 1,2 / 0,9 1,5 / 1,2 cm 1,7 / 1,8 
3 1,3 / 1,7 cm 1,4 / 1,9 cm 1,5 / 1,7 cm 1,8 / 2,0 cm 
4 0,7 / 0,9 cm 1,1 / 1,1 cm 1,3 / 1,5 cm 1,5 / 1,7 cm 
5 1,2 / 0,7 cm 1,3 / 0,9 cm 1,4 / 1,1  1,5 / 1,3 cm 
6 1,3 / 1,5 cm 1,5 / 1,7 cm 1,7 / 2,0 cm 2,0 / 2,2 cm 
7 1,2 / 0,5 cm 1,3 / 0,8 cm 1,5 / 1,1 cm 1,7 / 1,3 cm 
8 1,3 / 0,9 cm 1,5 / 0,9 cm 1,7 / 1,1 cm 1,9 / 1,3 cm 
9 1,5 / 0,9 cm 1,5 / 1,1 cm 1,5 / 1,1 cm 1,5 / 1,2 cm 
10 1,7 / 0,8 cm 2,0 / 2,1 cm 2,2 / 2,2 cm 2,4 / 2,5 cm 
          domingo 04/11 segunda-feira05/11 terça-feira 06/11  quarta-feira 07/11  
1 1,7 / 1,8 cm 2,0 / 2,1 cm 2,3 / 2,1 cm 2,4 /2,0 cm 
2 1,9 / 2,0 cm 2,1 / 2,3 cm 2,3 / 2,5 cm 2,4 / 2,7 cm 
3 2,0 / 2,5 cm 2,3 / 2,5 cm 2,5 / 2,6 cm + 
4 1,7 / 1,9 cm 2,0 / 2,1 cm 2,2 / 2,3cm 2,2 / 2,4 cm 
5 1,7 / 1,4 cm 1,8 / 1,6 cm 2,0 / 1,5 cm 2,0 / 1,7 cm 
6 2,2 / 2,3 cm 2,4 / 2,5 cm 2,6 / 2,7 cm 2,8 / 2,7 cm 
7 1,8 / 1,4 cm 1,9 / 1,4 cm 2,0 / 1,5 cm 2,1 / 1,7 cm 
8 2,0 / 1,5 cm 2,1 / 1,7 cm 2,2 / 1,9 cm 2,3 / 2,0 cm 
9 1,7 / 1,1 cm 2,0 / 1,1 cm 2,2 / 1,2 cm  2,5 / 1,5 cm 
10 2,5 / 2,7 cm 2,7 / 3,0 cm 3,0 / 3,1 cm 3,1 / 3,2 cm 
     
          quinta-feira 08/11 sexta-feira 09/11  sábado 10/11 domingo 11/11 
1 2,5 / 2,6 cm 2,7/ 3,0 cm 3,0 / 3,2 cm 3,1 / 3,3 cm 
2 2,5 / 3,0 cm 2,7 / 3,1 cm 3,0 /3,4 cm 3,0  / 3,5 cm 
3 + + + + 
4 2,5 / 2,9 cm 2,6 / 3,1 cm 2,8 / 3,3 cm 3,0 / 3,5 cm 
5 2,0 / 2,0 cm 2,1 / 2,2 cm 2,5 / 2,3 cm 2,5 / 2,7 cm 
6 3,0 / 3,7 cm + + + 
7 2,3 / 1,9 cm 2,4 / 2,0 cm 2,5 / 2,1 cm 2,7 / 2,3 cm 
8 2,1 / 2,1 cm 2,2 / 2,2 cm 2,3 / 2,4 cm 2,5 / 2,7 cm 
9 2,5 / 1,7 cm 2,7 / 2,0 cm 3,0 / 2,1 cm 3,1 / 2,4 cm 
10 3,3 / 3,3 cm 3,4 / 3,5 cm 3,5 / 3,7 cm 3,8 / 3,9 cm 
     
          Segunda-feira 12/11 terça-feira 13/11 quarta-feira 14/11 quinta-feira 15/11 
1 3,4 / 3,3 cm 3,5 / 3,5 cm 3,5 / 3,7 cm 3,1 / 4,0 cm 
2 3,0 /3,6 cm 3,1 / 3,9 cm 3,5 / 4,0 cm 3,6 / 4,1 cm 
3 + + + + 
4 3,1 / 3,4 cm 3,3 / 3,5 cm 3,5 / 3,7 cm 3,6 / 4,0 cm 
5     
6     
7     
8     
9 3,3 / 2,5 cm 3,5 / 2,7 cm 3,7 / 3,0 cm 4,0 / 3,3 cm 
10 + + + + 
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          sexta-feira 16/11 sábado 17/11 domingo 18/11 segunda-feira 19/11 
1 3,3 / 4,3 cm 3,5 / 4,1 cm 3,7 / 4,3 cm 4,0 / 4,5 cm 
2 3,8 / 4,3 cm + + + 
3 + + + + 
4 3,7 / 4,1 cm 4,0 / 4,2 cm 4,1 / 4,3 cm 4,3 / 4,5 cm 
5     
6     
7     
8     
9 4,0 / 3,5 cm 4,1 / 3,7 cm 4,3 / 4,0 cm 4,5 / 4,1 cm 
10 + + + + 
     

 
          terça-feira 20/11 quarta-feira 22/11 quinta-feira 23/11 sexta-feira 24/11 
1 4,3 / 4,6 cm 4,4 / 4,7 cm 4,5 / 5,0 cm 5,1 / 5,3 cm 
2 + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 
5 + + + + 
6 + + + + 
7 + + + + 
8 + + + + 
9 4,6 / 4,3 cm 4,7 / 4,5 cm 5,0 / 4,5 cm 5,1 / 4,5 cm 
10 + + + + 
     
 
          Sábado 25/11 domingo 26/11 segunda-feira 27/11 terça-feira 28/11 
1 5,3 / 5,5 cm 5,5 / 5,7  5,3 / 5,5 cm 5,3 / 5,6 cm 
2 + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 
5 + + + +_ 
6 + + + + 
7 + + + + 
8 + + + + 
9 3,5 / 4,1 cm 3,3 / 4,0 cm  + + 
10     
     

 
 
 
 

________________________________________  
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APENDICE B- Tabelas contendo dados colhidos após análise fotomorfometrica. 
TABELA 7-Resultados  do estudo fotomorfométrico do Tu.de Walker subcutâneo no 
5o.dia de desenvolvimento 

 
   . 
 

Animal  Área neovascular(mm2)  Comprimento vascular total(mm)  Número de vasos 
CO2  28,7931 331,5455  901
CO3  32,095 368,1364  996
CO4  50,3202 547,5  1418
CO5  36,4092 403,3182  1159
CO8  38,2273 436,7728  1175
CO9  47,934 545,0455  1353
C10  26,8615 300,1819  870
C11  28,1859 316,8181  958
C12  28,3905 325,0455  948
C16  31,3616 366,7728  964
C17  42,6364 488,091  1232
C18  58,9194 656,9545  1515
C22  34,2417 402,2273  1131
Total  484,3758 5488,4095  14620
Média  37,259676 422,18534  1124,6153
           
 
TABELA 8- Resultados da fotomorfometria do tumor de Walker submetido 
                                 a hipertermia. 
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        TABELA9-Resultados da fotomorfometria do tumor de Walker  submetido 
        ao tratamento com etoricoxibe 

    
 
 
 
                     
TABELA 10 Resultados da fotomorfometria de tu.de Walker submetido a  
                    associação de hipertermia com etoricoxibe. 
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TABELA 11- Resultados da fotomorfometria do tumor de Walker tratado 
                            com pegaptanibe.                           

 
                           
 
 
 
 
TABELA 12 -Resultados da fotomorfometria do tumor de Walker  
                                                    tratado com pegaptanibe + hipertermia. 
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TABELA 13 -Grupo Contrôle Dados obtidos da histomorfometria do  
grupo Controle dispostos em  colunas. 
 

     
                . 
 
TABELA 14-Grupo Tumor + Hipertermia -    Dados obtidos da histomorfometria do grupo 
 Tumor + Hipertermia ,dispostos em colunas. 

                  
                 . 
TABELA 15- Grupo Tumor + Etoricoxibe Dados obtidos da histomorfometria do grupo 
Tumor + Etoricoxibe dispostos em colunas 
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TABELA 16- Grupo Tumor + Etoricoxibe + Hipertermia- Dados obtidos da 
histomorfometria do grupo Tumor + Etoricoxibe +Hipertermia, dispostos em colunas 
 
 

 
                   
. 
 
 
 
TABELA 17-Grupo Tumor + Pegaptanibe- Dados obtidos da histomorfometria do grupo 
Tumor + Pegaptanibe, dispostos em colunas. 
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TABELA 18- Grupo Tumor + Pegaptanibe + Hipertermia- Dados obtidos da 
histomorfometria do grupo Tumor + Pegaptanibe +Hipertermia dispostos em colunas. 
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