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1. Resumo 

Sendo o câncer uma das doenças mais fatais e, o de mama, um dos que mais 

levam mulheres a óbito, seu estudo é de suma importância. Baseado na 

indução do 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA), este estudo busca relacionar a 

neoplasia mamária e o desenvolvimento de outras lesões, neoplásicas ou não, 

em outros tecidos. Através do tratamento de ratas, Sprague-Dawley virgens 

com 40 dias, com DMBA administrado intragastricamente por gavagem, o 

câncer de mama foi desenvolvido e, após estudos clínicos e necropsia 

completa, foram analisados outros órgãos além da mama, que poderiam ter 

desenvolvido lesões. Foi então notado alterações morfológicas nos órgãos do 

trato urinário, macro e microscopicamente.  

 

 

2. Introdução

O câncer de mama é uma neoplasia maligna de grande incidência e principal 

causadora de mortes entre as mulheres de todo o mundo. Para seu controle, 

visando a prevenção e o tratamento, existem estudos que, através de modelos 

animais, investigam tal doença. (1) 

Apesar de existirem algumas espécies animais que podem desenvolver o 

câncer de mama, os mais comumente utilizados são os ratos. Através da 

indução química de substancias carcinogênicas nesses animais, são iniciados 

os estudos neoplásicos. (2) 

O 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA) é uma das substâncias carcinogênicas 

mais utilizadas in vivo para a investigação das alterações neoplásicas. (1, 2) 

Uma vez administrado, é biotransformado e rapidamente absorvido no 

intestino, acumulando-se no tecido adiposo. Sendo a mama grande parte 

composta por esse tecido, é característica do DMBA ter preferência por este 

local. (3) 

Baseado na indução do DMBA e seu desenvolvimento em uma carcinogênese 

mamária, este estudo tem como objetivo observar lesões, neoplásicas e não 

neoplásicas, em diversos órgãos, investigando, macro e microscopicamente, a 

relação entre a neoplasia mamária por DMBA e os outros tecidos afetados. 



 

 

3. Objetivo 

 

O projeto tem como objetivo de investigar lesões secundárias pelo tratamento 

agudo de  7,12-dimetilbenzantraceno em ratas Sprague-Dawley. 

 

4. Metodologia  

 

Ratas Sprague-Dawley virgens com 40 dias foram tratadas com de 7,12 

dimetilbenz-(a)-antraceno (DMBA), na dose 100mg/kg de peso vivo diluída em 

1 ml de óleo de soja e administrada intragastricamente por gavagem (n=5) 

(Comitê de ética: 2335-1 CEUA-IB). Após o desenvolvimento macroscópico da 

neoplasia mamaria foi medido aproximadamente 1 cm de largura e 

comprimento, os animais foram analisados clinicamente durante 15 dias 

consecutivos. Por fim, as ratas foram submetidas à necropsia completa e a 

cortes histológicos em imersão a formalina 10%  por 24 horas. Seus 

tecidos então passaram por processamento histológico automatizado, inclusão 

a parafina e confecção de lâminas coradas por hematoxilina-eosina. Assim, 

lâminas da mama, rim, pulmão, coração, bexiga, fígado, baço foram analisadas 

com auxílio de um microscópio. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Tumores podem ser induzidos quimicamente com a administração de 7,12- 

dimetilbenz(a)antraceno (DMBA) ou N-nitroso-N-metilurea (NMU), sendo 

modelos complexos com diversas etapas de carcinogênese como iniciação, 

promoção e progressão. Estes modelos de carcinogênese são muito utilizados 

e úteis, pois reproduz um modelo próximo ao carcinoma gerado em humanos e 

microscopicamente os tumores dividem critérios próximos de malignidade. 

Como DMBA pode ser um agente tóxico, maiores investigações são 

necessárias para analisar possíveis toxicidades em outros tecidos além da 

mama. Com este trabalho, foram detectadas lesões no trato urinário com o 

tratamento agudo de DMBA. 



 

 

6. Resultados preliminares 

 

Em meio ao processo, já foi possível observar que além dos tumores nas 

mamas, as ratas tratadas com a indução do DMBA sofreram alterações 

morfológicas em outros órgãos. 

  

1. Figura 2 

Na figura 2, são apresentadas fotos microscópicas de tecido renal. Na foto A, é 

possível observar a área cortical de um rim normal. Nas fotos B e C, são 

também áreas corticais, porém de rins hipoplásico e hidronefrótico, 

respectivamente. 

Na foto A, é possível observar um rim normal, na área medular. Nas fotos B e 

C é possível observar um rim hipoplásico e um rim hidronefrótico, 

respectivamente, também área medular. 

Referências Bibliográficas 

1. BARROS ACSD et al. Induction of experimental mammary 

carcinogenesis in rats with 7,12-dimethylbenz(a)anthracene. Rev. 

Hosp. Clín. Fac. Med. S. Paulo 59(5):257-261, 2004 

 

2. RUSSO, Jose; RUSSO, Irma H. Atlas and Histologic Classification of 

Tumors of the Rat Mammary Gland. Journal of Mammary Gland 

Biology and Neoplasia, Vol. 5, No. 2, 2000 

 

3. AVANZO, Gabriela Uliana. Padronização de modelo de 

carcinogênese mamária induzido quimicamente por DMBA em 

camundongos. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008 

 

A B C  A2   B2  C2 


